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Ons bedrijf is een fabriek of werkplaats volgens
artikel Ja, lid 2, letter...
Volgens artikel 1 a, 11d 3 vallen de volgende ruimten in ons bedrijf met onder het VBF
(maar wel onder het VBR):
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Schadelijke werldokalen in ons bedrijf zijn volgens artikel ib onder 1:
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INLEIDING

HET VBF EN DE ARBOWET
Het veiligheidsbesluit Fabrieken of \x/erkplaatsen (afgekort: vBF) kwam tor stand op
19 november 1938 op grond van de Veiligheidswet 1934. Het is sindsdien vele malen
veranderd. Door al deze veranderingen zitten er soms opmerkelijke gaten in de num-
mering van de hoofdstukken, parugrafen en artikelen van het \aBF. zo is hoof<lstuk III
in zijn geheel verwijderd en zijn de artikelen 22 toÍ en met 32 geheel vervallen. Daar
staat tegenover dat soms ook weer aftikelen of paragrafen aan het vBF worden toege-
voegd, zoals paragraaf lla over het treperken van schadelijk geluid en trillingen.
Deze versie is bijgewerkt tot en met de nieuwe bepalingen in het \iBF dt maart 7994
(staatsblad 1994,221). Na de invoering van de Arbeidsomstandighedenwet (afgekort:
Arbowet), is het vBF onder de werking van die wet gebracht. Het \aBF geldt dus als
een uitvoertulgsbesluit van de Arbowet (arttkelZ4 en 47 Arbowet). Dat betekent onder
meer dat het \rBF alleen van toepassing kan zijn in situaties waar de Arbowet geldt. De
werking van de Arbowet is echter erg breed.
Het vBF geeft onder andere regels voor verlichting, zindeliikheid, temperatuur, voor-
komen van ongelukken, hulp bij ongelukken, brand en explosie, vluchtwegen, geluid
en trillingen, vergi-ftiging en besmetting. sommige van die regels zijn heel concreet
@ijvoorbeeld raamoppervlak, temperatuur). Andere kunnen niet erg concreet ziin
omdat ze voor veel verschillende situaties moeten gelden en omdat de zaken vaak snel
veranderen. In veel van die gevallen geeft het \lBF aan de minister van sociale Zaken
en werkgelegenheid de bevoegdheid om de regels uit te werken in ministeriële rege-
lingen.

WIE HEBBEN MEI HET VBF TE MAKEN?
Het \aBF geldt voor fabrieken en werkplaatsen. In artikel 1a van het \{BF staar omschre-
ven wat onder die begrippen valt. Dat komt ongeveer overeen met de betekenis van
deze begrippen in het gewone spraakgebruik. Met het \IBF hebben alle werkgcvers en
werknemers in een fabriek of werkplaats te maken.
Naast het vBF bestaan er nog andere veiligheidsbesluiten. sommige daawan gelden
uitdrukkelijk niet voor fabrieken en werkplaatsen @ijvoorbeeld het Landbouwveilig-
heidsbesluit, het Veiligheidsbesluit Binnenvaart en het Veiligheidsbesluit Restgroe-
pen). Andere kunnen wel degelijk ook in fabrieken en werkplaatsen van toepassing
zijn (bijvoorbeeld het Elektrotechnisch Veiligheidsbesluit, het Veiligheidsbesluit
Gevaadijke Werktuigen, of ook hetVeiligheidsbesluit Stuwadoorsarbeid). In fabrieken
en werkplaatsen kan dus meer dan één veiligheidsbesluit tegelijkertijd gelden.
Dit alles mag betrekkelijk eenvoudig lijken. tvie echter gaat lezen in artikel 1a en lb
van het \aBF, komt voor welhaast duizelingwekkende onderscheidingen en verfijnin-
gen te staan.
In verschillende artikelen van het vBF wordt ook nog eens terugverq/ezen naar defini-
ties in artikel la en lb. Het is dan ook verstandig om bijvoorbeeld aan de binnenkant
van de omslag te noteren welke definities uit artikel 1a en lb voor uw bedrijf gelden.
U hebt dan die gegevens bij de hand als in een bepaald artikel wordt veÍwezefl taaat
bijvoorbeeld "artikel la, lid 2 onder h" of naar "artikel lb, onder I, A, 14,' .

OUDE EN N/EUWE WETGEVING
Het vBF draagt duidelijke sporen ]{,a/J zijfl ouderdom. De indeling en het taalgebruik
zijn ontleend aan de veiligheidswet 1934 en de inhoud is maar gedeeltelilk afgestemd



op de tegenv/oofdige benadering van cle arbeidsomstandigheden. De tekst doet vaak

dènten aan vooroorlogse en zelfs 19e-eèuwse situaties'

De Arbowet is in dat opzicht veel moderner. Ook de richtlijnen van de EG, waafaa,tr

de Nederlandse wetgeving moet voldoen, ziinveel meer eigentijds'

Naast cle veiligheidsÈesluiien (zoals het \rBF en VBR) komen er ook steeds meer arbo-

besluiten op basis van aftikel 24 van de Arbowet. Deze arbobesluiten vormen de

Nederlandse 'vertaling' van een aantal Europese richtlijnen'
Er bestaan arbobesluiten over cle volgende onclerwerpen: arbeidsplaatsen, arbeids-

midclelen, persoonliike beschermingsmiddelen, ffsieke belasting, beeldschermwerk,

kankerverwekkende stoffen en pfocessen en veiligheids- en gezondheidssignalering'

Hiefnaast zirn ef nog drie ontweip-besluiten: ontv/e{p-Bou\ilprocesbesluit Artreidsom-

standighedén, ontwerp-Besluit winningsindustrie in dagbouw en ont§iefp-Besluit

zslangere s/efkneemsters.
De wéttekst van deze besluiten en onts/erp-besluiten, alsmede eeÍr toelichting daarop

staatr in 'Arbobesluiten'. Dit is de nieuwste uitgave in de juridische reeks van het NIA'

Door het naast elkaar bestaan van veiligheidsbesluiten en arbobesluiten, komt het

voor dat ef ovef één onderwerp twee besluiten bestaan met iedet hun eigen regels'

De vraag is dan natuudijk: welke regel gaat vóór? Die uit het veiligheidsbesluit of die

uit het àrbobesluit? Welke regels gelden er bijvoorbeeld voor het 'dragen van per-

soonlijke beschermingsmiddeÈn?' Zowel het Besluit persoonlijke beschermingsmid-

delen als het VBF in artikel l73a geeft regels daarover'

Over het algemeen gaan de regels uit de arbobesluiten vóór op regels uit de vei-lig-

heiclsbesluiten. Het is dus zaak om eerst in het arbobesluit te kijken (in dit geval het

Besluit persoonlijke beschermingsmiddelen). Is het onderwerp daarin níet geregeld

maar wèl in het \rBF, dan geldt de regelgeving in het \rBF'

Dit komt de overzichtelijkheid van de regelgeving natuurliik niet tefr goede' Maar dit
gaat veranderen, want de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil in 1995

iret één groot arbobesluit komen, dat alle bestaande veiligheids- en arbobesluiten

*o.t.,.*urrgen. In de loop van 1994 zal het nieuwe arbobesluit ter advisering wor-

den toegezoÀden aan de cómmissie Arbeidsomstandigheden van de Sociaal-Economi-

sche Raad (SER).

RED ELI J KH EI D S C RIT ERI U M
Op veel plaatsen in het \rBF sÍaat daÍ een regel geldt "voorzovef dit fedeliikerwijs kan

wàrden ge,rergd", of "tenzii dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd" Men zou de

indruk kunneÀ trilg.n dat hierdoor een zojuist gegeven regel weer wordt ontkracht,

of dat een duidelijke norÍn wofdt vervaagd. Dat is echtef niet de strekking van zo'n

bepating.
uet uitfangspunt van het VBF (en van de Arbowet waar het VBF op steunt) is dat er

moet órd:en gezorgd voor optimale veiligheid, gezondheid en s/elziin en dat dit best

s/at mag kostà in geld, in inàpanning, in tijd of in aandacht. Maar natuudijk kunnen

er situat"ies zljn waiiLr. het onredelijk is om te vedangen dat een bepaalde regel naar

de letter wordt uitgevoerd.
Het is bijvoorbeeld duidelijk onredelijk om te verlangen dat in een ijzergieterii geen

stralingsËitte voorkomt, of dat in een blikfabriek geen schadelifk geluid wordt veroor-

zaakÍ.
De (on)redetijkheid is veel minder duidelijk als de werkgever in die situaties zou vol-

staan met heí uitreiken van persoonlijke beschermingsmiddelen: hittebestendige kle-

ding, gehoorbeschermingsmiddelen. Mag dan in redeliikheid van de wefkgevef v/of-

derivà1angd dat hij de Ètte of het geluid afschemt bii de bron? En mag in redelijk-



heid van de werknemers worden vedangtl dat zij delast of hinder van de persoonlijke
beschermingsmiddelen verdragen?
vat "redelijk" is, wordt door de Arbeidsinspectie beoordeeld, niet door de werk-
gever of door bijvoorbeeld werkgever en werknemers gezamenlijk. Het redelijk-
heidscriterium betekent dat de Atbeidsinspectie niet strikr de hand.hoeft te houden
aan de letter van het \lBF, maar een zekere beleidsvrijheid heeft. Het doel is dat er
voor goede arbeidsomstandigheden gezorgd wordt. Als in het geheel van de inspan-
ningen daawoor niet voldaan kan worden aan een bepaalde regel, hoeft dat niet
onoverkomelijkte 7,1ifi. De Arbeidsinspectie mag u/eliswaar niet naar goeddunken een
bepaalde regel buiten toepassing verklaren, maar zrj heeft wel tot taak om te interpre-
teren hoe een bepaalde regel in een bepaalde situatie moet worden uitgelegd. Hei zal
overigens duidelijk zijn, dat de Arbeidsinspectie die vrijheid alleen heeft als her
betreffende artikel van het VBF zich daarvoor leent.
Deze vrijheid betekent ook niet dat de Arbeidsinspectie naar believen haar gang kan
gaan. op grond van de Arbowet (anikel 3) zal zlj rekening moeten houden met de
stand van de techniek, de bedrijfsgezondheidszorg, de ergonomie, de arbeidskunde
en de bedrijfskunde.

P.BLADEN
De Arbeidsinspectie geeft zogeheten publikatiebladen uit (afgekort tot p-Bladen),
waarin normen bekend worden gemaakt die de Arbeidsinspectie hanteert. Strikt geno-
men ziin die normen niet v/etteliik bindend. Ze betekenen: de Arbei<lsinspectie is van
mening dat aan de wet en de veiligheidsbesluiten wordt voldaan als deze .ro.rr.n *o.-
den aangehouden. Het is denkbaar dat sommige situaties zo bijzotder zijn dat daar
geen algemene nofmen kunnen worden toegepast. Er moeten dan eigen norÍnen
worden gesteld en het is denkbaar dat die afozijken van normen van de arbeids-
inspectie. Yaker zal het echter voorkomen, dat de sDU voor zulke bijzondere
situaties geen norÍnen heeft. In de toelichting bij de tekst van het vBF vindí u regel-
matig een opsomming van een aantal p-Bladen. Dat betekent dat u in de p-Bladen die
worden genoemd meer uitleg kunt vinden over de betreffende VBF-artikelen. Achter-
in dit boek is een lijst opgenomen van alle vermelde p-Bladen met hun nummer en
titel. De P-Bladen zijn te bestellen bij de Arbeidsinspectie. Tevens geeft de Arbeidsin-
spectie voorlichtingsbladen uit (v-Bladen). De lijst met deze v-Bladen (lijst l) is revens
te bestellen bij de SDU.

EIS TOT NAIEYING EN BEROEP
De Arbeidsinspectie heeft niet alleen de mogelijkheid om naar redelijkheid af te wij-
ken van sommige regels van de vBF. zíjt.eeft ook de bevoegdheid om naleving van de
regels te eisen. Die bevoegdheid is geregeld in artikel 36 var. de Arbowet en in artikel
218 van het \rBF. ook hierbij geldt dat de Arbeidsinspectie beslist hoe in concrete
gevallen de regels moeten worden uitgelegd. Zie hiervoor ook de toelichting bij arti-
kel 218.
zo'n eis tot naleving kan gericht zijtr tot de werkgever, maar ook tot werknemers.
Immers, op grond van anikel 2l6a et 2l7 zrin zowel de werkgever als de werknemers
verplicht zich te houden aat de voorschri,ften van het \aBF. Ze hebben daarin wel ver_
schillende verantwoordelijkheden. overtreding van een voorschrift van het vtsF is
strafbaar op grond van de wet op de economische delicten. Tegen een beslissing van
de Arbeidsinspectie kan bezwaar worden gemaakt bij de minisier van sociale Zaken
en §Terkgelegenheid. Tegen een beschikking van de minister is beroep mogelijk bij de
arrondissementsrechtbank. Tegen het vonnis van de rechtbank kaÀ hoger'beroep
worden aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad rrun strt..



La

De tekst van het VBF die hierna is afgedrukt, is gebaseerd op h.et Vei-

ligbeiclsbesluit Fabrieken of W'erkplaatsen 1938 en bijgewerkt tot de

w:ijziging van nraart 1994. Het NIA accepteert geen aansprakelijkheid

in geval van onjuistheden in deze tekst. 
.tWie 

zich wil beroepen op het

\rBF dient de originele tekst te raadplegen.

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPAI.INGEN
l. Het bij of krachtens dit besluit bepaalde is van toepassing ten aan-

zien v2;n fabrieken of werkplaatsen.
2. In het bii of krachtens dit besluit bepaalde worden onder

fabrieken of werkplaatsen verstaan:
a. open of besloten ruimten, waar pleegt gewerkt te worden aan

oi ten behoeve van het vervaardigen, veranderen, herstellen,

versieren, afwerken of op andere wiize tot verkoop of gebruik

geschikt maken of meer geschikt maken of geschikt houden,

óf aan of ten behoeve van het vernietigen van voorwerpen of
stoffen, of waar voorwerpen of stoffen een claartoe strekken-

de bewerking plegen te ondergaan, of waar handelswaren
met het oog op de verkoop in het klein plegen te worden afge-

wogen, afgemeten of verpakt, anders dan in winkels voor de

verkoop ter plaatse en op veilingen;
c. elektriciteitsfabrieken, onderstations, hoogspanningshuisjes,

transformatorzuilen en andere fliimten, waar electrische ener-

gie wordt opgewekt, getransforÍneerd, verdeeld, doorgeleid
of verzameld;

d. radio- oftelevisie- zend- en distributiestations;
e. projecteercellen met bijbehorende toestellen en leidingen

van bioscoPen;
f. gebouwen, bouw-, groncl-, waterwerken, ondergrondse lei-

dingen en wegen, welke in aanbouw, aanleg, verbouwing,
heritelling of sloping zijn ofvoor zover daaraar. onderhouds-
werkzaamheden worclen vericht;

g. baggermolens, grind- of zanrJzuigers en andere drijvende
werktuigen van soortgelijke aard;

h. pompstationsenbemalingsinrichtingen;
i. crematoria:
j. drukregel- en meetstations;
k. laboratoria:
l. vaartuigen, welke in aanbouw, verbouwing, herstelling of slo-

ping ziitl^, of waaraan onderhouds- of reinigingswerkzaamhe-
den worden vefficht, dan wel waarop of waaraan hiermede
verband houdende andere werkzaamheden worden verricht;

m. ruimten, rilaar voorwerpen, stoffen of materialen in of uit
tre chters of silo's plegen te worden gestort of met behulp van

perslucht plegen te worden geladen of gelost;

n. terreinen, waar afgravingen van aarde, zand, grind of derge-

lijke stoffen Plaatsvinden'



3. Onder fabrieken of werkplaatsen ziin mede begrepen «le aanhorig-
heden van de in het tweede lid, onder a tot en met n bedoelde
ruimten, zoals gangen, trappen, portalen, kelders, zolders, terrei_
nen, kleedkamers, toiletten en schaftlokalen, met uitzondering van
aanhorigheden die plegen te worden gebruikt als berg- of opslag-
plaats, pakkamer, expeditieruimte of kantoor.

4. Onder fabrieken of werkplaatsen verstaat dit besluit niet:
a. apotheken;
b. ruimten in vaartuigen, in gebruik voor de binnenvaaft, voor

zover da;arin door personen, behorende tot de bemanning van
het vaaftuig, werkzaamheden worden verricht. als bedoeld in
het tweede lid, onder a, of electrische energie wordt opge_
wekt, getransformeerd, verdeeld of verzamelcl;

c. in het tweede Iid onder a bedoelde ruimten, waarin de bedrij_
ven of inrichtingen van landbouw, tuinbouw, bosbouw, vee-
houderij of veenderij worden uitgeoefend, behalve fabrieken,
waarin voortbrengselen van die bedrijven of inrichtingen wor_
den verwerkt, zoals fabrieken van zuivelprodukten, aardap-
pelmeel, strocarton-, beetwortelsuiker-, cichorei-, conseryen_,
turfstrooisel, norit- en puritfabrieken, graanmalenjen, eÍl
behalve bedrijven of inrichtingen, waarin de voortbrengselen
van die bedrijven of inrichtingen een bewerking ondergaan,
zoaÍs koelen. drogen. rijpen. sorteren.

Toehchting
Hoofdstuk I beuat uooral definities. Die clienen om uast te stellen in
utelke situaïies het YBF uan toepassing is.
In artikel la gaat bet boofdzakelijk om de definitie uan bet begrip
'fabrieken of uerkplaatsen"; in artileel lb om cte ctefinifie ían
"scbadelijke taerklokalen" en "onscbtzcíelijke uterklokalen,,.
Lid 1 uan artikel 1a bepaalt dítt uoor 'fabrieken oftaerkplaatsen,' de
regels uan bet VBF gelden (= "bet bij clit besluit bepctalcle,') en ook de
regels die op grond uan lcet VBF door de minister uorden gemaakt
(= "bet kracbtens dit besluit bepaalde"). In uerscbillende artikelen
aan bet VBF taordt aan de minister cle beuoegdbeid gegeaen om
meer uitgetaerkte regels te maleen. De minister lteeÍt die beuoegdbeicl
ouerigens alléén als deze bem witclrukkelijk is toegekeneí.
Lid 2 uan artikel 1a omscbrffi uat uordt bedoelcl met ,fabrieken of
uerkplaatsen". In grote lijnen is dat berzelftte als in bet gelt)one
slraakgebruik: oueral utaar stoffelijke produktie (of uernietiging)
plaatsuindt, is sprake uan een fabriek of uterkplaats. Het maakt niet
uit of ltet om grote of kleine bedrijuen gaat, om ambacbtelijk band_
tuerk of geautomatiseerde massaprodukfie, uerk in d,e open lucltt of
binnensbuis. Ook uormen uan produktie die niet zo cluidelijk stffi-
lijk zijn, uallen onder bet begrip 'fabrieken of taerkptaaBèn,':
opuekking en distributie uan elektriciteit, zend- en distributiesta_
tions uan radkt en t.u., filmprojecïie in bioscopen. 'Winkels en ueilin_
gen horen er uitdrukkelijk niet bij (daar gelctt beï Veiligheidsbesluit
Restgroepen - VBR).
Volgens lid 3 uan qrtikel la boren bij 'fabrieken of toerkplaatsen',
niet alleen de ruimten waar dactduerkelijk taorclt geuerkt en gepro-
duceercl. maar ook de bijbeborende ruimten zoals gangen ni irop-
pen en tal uan anclere "dienstruimten". Er uordt een uitzonclering



gemaakt uoor bergplítatsen, opslagplaatsen, pakkamers, expeditie'
iuimten en kantoren. Deze uctllen niet onder bet VBF maar oncler

bet VBR.

In sommige bedrijuen is dus meer dan één ueiligbeidsbesluit uan toe-

passinS. Nameliik: in cle produt?tie-aÍdelingen met bijbeborende
ruimten bet VBF en in kantoren, expeditie en magaziinen bet VBR'

Naargelang de omstandigbeden kunnen ook nog andere ueilig-

beiclsbesluiïen uan toepassing zijn, zolang bet Electrotecbniscb vei'
ligbeidsbesluit (EVB). Zie ook de inleiding.
In lid 4 uan artikel la staan een paar uitzonderingen' Apotbeken

uallen niet ond.er bet VBF, ondcr.nks bet feit dítt ctpothekersuerk utel

ualt onder d.e clefinitie in lid 2 onder a. Binnenaaartscbepen ziin ook

uitgezond.ercl (er bestaat een apdrt veiligbeidsbesluit Binnenuaart).
Hei uerk attn binnenuaartsclzepen op een uerÍualt ecbter utel onder
het VBF. Landboutt4 tuinboutt1 bosbouu, aeebouderij en ueenderii

zijnuitgezond.erd.(eriseenapartLandbouutueiligbeidsbesluit)'
Maar bed.riiuen laaar producten uit íleze sectoren uercler uord'en
beuerkt uallen er uel onder.
In artiket la komt op uerscltillencte plaatsen de term "inricbtinS"
uoor. Dit is een neutrótle term, een uerzd'melnaam taaarmee onder
meer beclrijuen, uesti7ingen, insteltingen, orga'nisaties en ook fabrie'
ken en taerkplaatsen uorden becloeld.

< l^ De werklokalen in fabrieken of werkplaatsen worden in dit besluit

I D ora.r.cheidcn in cn aangedtricl als:

I. Schadelijke, waaronder behoudens het bepaalde in II, B te ver-

staan ziitt'.

Categorie A
§Terklokalen, waar of waar in de regel:

1. loodwit wordt vervaardigd;
2. loodsuiker (loodacetaat), loodoxyd (massicot, loodglit), lood-

menie of loodperoxyd wordt vervaardigd;

3. loodas wordt gebrand (gereduceerd);
4. chromaten worden vervaardigd;
5. kwikhoudende verfstoffen worden vervaardigd;
6. giftige cyaanverbindingen worden vervaardigd;
7. groenspaan wordt vervaardigd;
B. witte phosphor wordt vervaardigd of verwerkt;
9. sublimaat wordt vervaardigd of verwerkt;

10. kwik of kwikverfoliesel wordt vervaardigd of verwerkt;
1 1. arsenicum of arsenicumverbindingen worden vervaardigd of ver-

werkt;
12. zinkwit wordt verwaarcligd;
13. cle onder 1 tot er met 12 genoemde stoffen een verdere behancle-

ling ondergaan om ze tot aflevering of gebruik gereed te maken;

14. loodaccumalatoren voor electriciteit worden vervaardigd of her-

steldt
I 5. lood of zink uit de ertsen wordt vervaardigd;
16. emails ter fabricage van geëmailleerde voorwerpen worden ver-

vaardigd of verwerkt, indien die emails meer dan '/2 percent van

het gewicht in clroge toestand aan lood bevatten;
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17. de lucht kan worden verontreinigd door stof, dat ontstaat of zich
verspreidt bij het breken, malen, mengen, zeven ofverpakken van
kunstmest of van grondstoffen voor kunstmest, van cement, kalk,
krijt, kwarts, sintels, slakken, magnesiet, gips, steen, glas, schelpen
of tras, bij het verwerken van asbest, of bij het slijpen langs de
droge weg van glas of van metalen (met uitzondering van de in de
fabriek of werkplaats gebruikte gereedschappen);

18. chloorkalk wordt vervaardigd, vermalen of verpakt;
19. natuur- ofkunststeen een zodanige bewerking ondergaat, dat daar

bij stof kan ontstaan, met uitzondering van het passend maken,
anders dan in steenhouwerijen, van marmereÍt onderdelen.

Categorie B
Werklokalen:
l. waar de lucht verontreinigd kan worden door giftig stof, <Iat zich

verspreidt bij het bronzen;
2. waar in de regel giÍtige verf wordt aangemengd, bewerkt of

gebruikt;
3. waar of waar in de regel giftige cyaanverbindingen worden ver-

werkt of ontstaan;
1. waar gepolijst wordt met loodhoudende stof.

Categorie C
rJTerklokalen, waar zich in de regel stoffen, dampen of gassen versprei
den, die op grond vanhaar eigenschappen vergiftigend kunnen wer-
ken, zoals aceton en andere vluchtige ketonen, acroleïne en andere
vluchtige aldehyden, aethers, ammoniak, 

"mylaceÍaat 
en andere vluch-

tige esters, aniline en haar homologen en derivaten, arseens/aterstof,
azijnzltuÍ en andere vluchtige vetzuren, benzine, benzol en homolo-
gen, blauwzuur, broom-methyl en andere organische halogeenverbin-
dingen, chloor, chroomzuur, dimethylsulfaat, fl uorwaterstof en andere
halogeenwaterstofzuren, kooloxyde, koolzuur, methyl-alcohol en
andere vluchtige alcoholen, nitroverbindingen, phosgeen, phosphor-
waterstoi producten der teerdistillatie, pyridine en <Ierivaten, stikstof_
oxyden, zinkoxyde, zwaveligzuur, zwavelkoolstof, zsvavelwaterstof,
ztvayelzrrtranhydride.

Categorie D
'§7erklokalen, waar of waar in de regel:
1. ruwe huiden worden behandeld of aanwezig zijn;
2. nrwe wol of andere ongereinigde dierharen worden gesofteerd of

behandeld;
3. de lucht kan worden verontreinigd door stof van dierharen in bor-

stel- of kwastenmakerijen;
4. lompen of oud papier worden gesorteerd of gescheurcl of de lucht

kan verontreinigd worden door stof van lompen of oud papier;
5. beenderen worden gesorteerd of behandeld;
6. darmen worden gewassen, geschraapt, gesorteerd of geslijmd of

aÍvalvet van slachterijen wordt bewerkt;
7. cadavers of delen van dieren worden behandelcl, welke aan een

besmettelijke ziekte hebben geleden of om andere reden voor
menselijke consumprie zijn afgekeurd;

8. r.,uilnis wordt gesorteerd, bewerkt, bewaar<I of verbrand.



Categorie E
'\Y'erklokalen, waar in de regel wordt gewerkt met lood, loodlegeringen
of loodverbindingen in:
1. ajusteerderijen van gewichten;
2. capsulefabrieken;
3. drukkerijen;
4. glas-in-loodzetteriicni
5. hagelgieterijen;
6. lettergieterilen;
7. letterzetterijen, ook die, waarin een zetmachine wordt gebruikt;

8. lodenbuizenfabrieken;
!. loodpletteriien;

10. loodsmelteriien;
11. metaalwarenfabrieken;
12. muziekinstfl.rmentenmakerijen;
1 3. orgelpijpmakerijen;
14, sterotypieinrichtingen;
15. vijlenkaPPerijen;
16. instrumentmakerijen.

Categorie F
Werklokalen of diamantslijperijen en -zagerijen, waar in de regel wordt
gewerkt met lood, loodlegeringen of loodverbindingen.

Categorie G
'W'erklokalen, wuaÍvat7 de lucht kan verontreinigd worden door stof,

ontstaande of verspreid wordend bii:
1. het sliipen of schuren langs de droge weg van andere stoffen dan

metalen, glas, natuur- of kunststeen;
2. tletvarr gietzand of leem ontdoen van gietstukken;

3. cle niet in categorie A onder 17 genoemde arbeid in kalkblusse-

riien;
4. het machinaal bewerken van hout;
5. ]net zagenof draaien van hoorn, been of steennoot;

6. de turfstrooiselfabricage;
7. de brikettenfabricage of de bereiding van cokes;

8. het malen van schors en looimiddelen;
9. het malen of zeven van specerijenl

10. het bronzen in een drukkerij of in een ander bedrijf, waar geen gif-

tig brons wordt gebruikt;
1 1. de wattenfabricage;
12. heÍ zuiverenvan kaPok ofveren;
13. het weven of vlechten van cocos;
14. het maken of slijPen van vilt;
15. het zeven of zuiveren van graan of zaad;

16. de strohulzenfabricage;
17 . l:,et strohakselsnijden;
18. het bezembinden;
19. het stoppen van zakken;
20. het verwerken van vezelstoffen, kapok, YeÍer.' zeegtas en crin als

vulmateriaal voor matrassen, dekens of kussens;
2 1. het vervaardigen van voorwerpen van kunsthars.

11



Caregorie H
Werklokalen, waar sigaren of sigaretten worden gemaakt of tabak in
droge toestand wordt bewerkt of verwerkt.

Categorie J
§Terklokalen, waar vlas of hennep wordt gebraakt, gebeukt, gezwin-
geld ofgehekeld, zonder behulp van een krachtwerktuig.

Categorie K
'Werklokalen waar:
l. machinaal wordt geweven of waar de garens een voorbereidende

bewerking voor het weven ondergaan;
2. maclrinaal wordt gesponnen;
3. katoen of jute een voor het spinnen voorbereidende bewerking

ondergaan;
4. vezelstoffen worden gekaard of gewolfd;
5. geweven of gebreide stoffen in droge toestand v/orden geruwd;
6. vlas of hennep wordt gebraakt, gebeukt, gezwingeld, of gehekelcl

met behulp van een krachtwerktuig.

Categorie L
'§Terklokalen in keramische bedrijven, voor zover in die lokalen lood-
verbindingen worden vervaardigd, toegepast of verwerkt, die meer
dafl1/2 perceflt van het gewicht in droge toestand aan lood bevatten in
andere vorm dan zwavellood (loodglans, looderts), of, voor zover daar-
in voorwerpen worden behandeld, waarop zulke loodverbindingen
zijn aangebracht.

Categorie M'§Terklokalen, vraarin door het gebruik van een stoommachine, een
ketel, een oven of een fornuis een hoge temperatuur wordt veroor-
zaakt, zoals machinekamers, ketelruimten, brood-, beschuit-, koek- en
banketbakkerijen, keukens, moffelarijen, aardewerk-, porselein- en
tegelbakkerijen en emailleerderijen.

II. Onschadelijke, waaronder te verstaan zijn:
A. alle niet onder I genoemde werklokalen;
B. werklokalen, alsmede gedeelten van werklokalen, welke

onder I zijn genoemd, zolatg tefi aanzier, daarvan een schrif-
tetijke, gedagtekende verklaring geldt, dat aangenomen mag
worden, dat daar geen vergiftiging of besmetting of geyaar,
schade of hinder door gassen, dampen of stof of een hoge
temperatuur door de bedrijfsarbeid wordt veroorzaakÍ. Deze
verklaring wordt afgegeven door of namens Onze Minister,
met de uitvoering van dit besh-rit belast.

Toekcltting
Artikel lb gaat niet ouer bele fabrieken en uerkplaatsen, maar ouer
cle "uerklokalen infabrieken of werkptaatsen,'. Werklokalen zijn de
lokalen uaar de produlatieuterkzaambeden plítatsuinden. Dat kun-
nen euentueel ook ruimten in de open lucbt ziin.
Artikel 1b is erg onouerzicbtelijk. Het maakt op de eerste plaats uer-
scltil tussen "scbadelijke" en "onscbaclelijke" uterklokalen. Voor



scbad.elijke uerklokalen staan in bet VBF andere regels dan uoor
onsclsadelijke.
Veruolgens uorden de scbadelijke uterklokalen niet a'llemaal ouer

één kàm geschoren. Artikel lb maakt onderscheid tussen uerschil-

lende soorten schad,eliikbeid door de scbadeliike uerklokalen in
ca.tegorieën te uerdelen.

De opbouttt uan a.rtikel lb is als uolgt:
I. Schadetijke tuerklokalen, categorie A t/m M;
il. Onscbadelijke uLerklokalen, uerdeeld in A en B'

Werklokalen zijn alleen scbadelijk als ze onder de definitie uallen

uan één uan d.e categorieën A t/m M in deel I uan artikel lb' Alle
and.ere ttterklokalen gelcten als onscbadelijk (zie onder ILA':
Onscbadelijk ziin "alle niet onder I genoemde werklokalen")'
Werklokalen d.ie utel onder de definitie uan scbadeliikbeid uallen in
één uan de categorieën A t/m M, kunnen toch als onscbadeliik gel-

den. Dat is bet geual als d.e minister scbrifieliik beeft uerklaard dat
bepaatd.e uerklokalen niet als scltttd.eliik boeuen utorden beschout'ud

Gie onder II.B.). Zo'n uerklaring kan ouerigens ook namens de

minister d.oor iemand and.ers ruord.en afgegeuen, biiaoorbeeld door
d.e Arbeidsinspectie. De uerklaring gaat altijd ouennet name
genoemde tokalen bii met name Senoem.de bedriiuen.

L3



HOOFDSTUK II

t4 BEPALINGEN YOOR FABRIEKEN OF
WERKPLMISEN /N HEI ALGEMEEN

2

3

§ t. pe hoogte von de werklokolen en de vriie lucht-
ruimte voor elk persoon in verbond met de hoogfe

l. Voor de toepassing van het bepaalde in de artikelen 3 tot en met 7
gelden de volgende regels:
a. Bij de berekening van de vrije luchtruimte zowel van een

werklokaal in zijn geheel als van het gedeelte boven een hoog-
te van 1,80 m mogen niet worden in rekening gebracht
gedeelten, gelegen boven een hoogte van 5 m.

b. De lokalen, die met een op dezelfde verdieping gelegen werk-
lokaal in zodafiige open verbinding staan, dat de gemeen-
schap niet kan worden afgesloten, worden geacht met dat
werklokaal één geheel uit te maken, indien de opening, welke
de gemeenschap voflnt, een doorsnede heeft van ten minste
zovele malen 0,1 mr, als het aantal personen in bedoelde loka-
len gezamenlijk bedraagt, met dien verstande, dat de doorsne-
de in geen geval kleiner zij dar. 1,8 m,.

c. De vrije luchtruimte van een werklokaal, dat ingevolge het
bepaalde onder b geacht wordt met éón of meer andere loka-
len één geheel uit re maken, wordt geacht niet groter te zijn
dan ten hoogste 1t/z maal het aantal mr, dat als vrije lucht-
ruimte in rekening zou mogen worden gebracht, indien de
lokalen niet met elkander in open verbinding stonden, echter
met dien verstande, dat in die lokalen te zamer,niet meer per_
sonen mogen verblijven dan het geval zou mogen zijn, indien
de gemeenschap niet bestond.

2. De in de artikelen 3 tot en met 7 gegeven voorschriften gelden niet
voor open loodsen en voor getimmerten, waaÍvan meer dan een
zesde gedeelte van het wandoppervlak open is.

l. De schadelijke werklokalen, behorende tor categorie A 1,2,3, 4,
5,6,7,8,9, LO, 71, 12, 13, t6,17, l8 of 19, categorie C of catego-
rie G 3, 7,74 of 21, moeten voor elke persoon een vrije lucht-
ruimte hebben van ten minste 20 m3, waaryan ten minste 10 ml
boven een hoogte van 1,80 m.

2. Bij de berekening van de vrije luchtruimte, zowel van het werk-
lokaal in zijn geheel als van het gedeelte boven een hoogte van
1,80 m, mogen niet in rekening worden gebracht gedeelten, waar-
van de hoogte minder bedraagt dan 3 m.

P-Bladen 70, 71 en 149 (artikel il,
P-Blad 149 (artikel 4, ziepagina t5).
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De schadelijke werklokalen, behorende tot categorie A 74 oí 15,

categorie B, categorie D, 4, 5,6,7 of 8, categorie G, 1,2,5, 6, 8,

lO, ll, 72, 13 of 20, categorie K, 1,2, 3, 4, of 5, of categorie L,

moeten voor elk persoon een vrije luchtmimte hebben van ten

minste l0 mi, waarvan ten minste 4 mr boven een hoogte van

1,80 m.
Bij de berekening van de vrije luchtruimte, zowel van het werklo-
kaal in ziin geheel als van het gedeelte boven een hoogte van

1,80 m, mogen niet in rekening worden gebracht gedeelten, waar-

van de hoogte minder bedraagt dan2,5O m-

De schadelijke werklokalen, behorende tot categorie H, moeten

voor elke persoon een vrije luchtruimte hebben van ten minste

8 mr, waarvan ten minste 3,2O m'boven een hoogte van 1,80 m'

Bij de berekening van de vrije luchtmimte, zowel van het werklo-
kaal in ziin geheel als van het gedeelte boven een hoogte van

1,80 m, mogen niet in rekening worden gebracht gedeelten, waar-
yan de hoogte minder bedraagt dan 2,5O m.

De schadelijke werklokalen, behorende tot categorie D, 1,2, of 3,

categorie E, categorie F, categorie G,4,9, 15, 16, 17, la of 19,

categorie J, categorie K, 6, of categorie M, alsmede projecteercel-
len van bioscopen, moeten voor elke persoon een Yriie luchtruim-
te hebben van t€n minste 7 mr, waarvan ten minste 2,80 mr boven

een hoogte van 1,80 m.
Bij de berekening van de vrije luchtruimte, zowel van het werk-

lokaal in zijn geheet als van het gedeelte boven een hoogte van

1,80 m, mogen niet in rekening worden gebracht gedeelten, waar-

van de hoogte minder bedraagt dan2,5O m.

In afwijking van het bepaalde in het tweede lid mogen Íerraàfizierr
van baggermolens, grincl- of zandzuigers bii de berekening van cle

vrije luchtruimte, zowel Yan een werklokaal in ziin geheel als van

het gedeelte boven een hoogte van 1,80 m, niet in rekening wor-
den gebracht gecleelten, waarvan de hoogte minder bedraagt clan

2m.

De onschadelijke werklokalen, die deel uitmaken van een fatrriek
of werkplaats, q/aarin tien of meer personen plegen te verbliiven,
moeten voor elke persooll een vrije luchtruimte hebben van ten

minste 7 mr, waarvan ten minste 2,80 mr boven een hoogte van

1,80 m.
De onschadelijke werklokalen, die deel uitmaken van een fabriek

of werkplaats, waarin minder dan tien personen plegen te verblij-
vefl, moeten voor elke persoon een vriie luchtruimte hebben van

ten minste 6 mt. waaryan ten minste 2,1O m3 boven een hoogte

van 1,80 m.
Bij de berekening van de vriie luchtmimte, zowel van een werk-
lokaal in zijn geheel als van het gedeelte boven een hoogte van

1,80 m, niet in rekening worden gebracht gedeelten, waarvan de

hoogte minder bedraagt dan 2 m.

r5

1.

2.
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§2. Oe dogverlichting en het uitzicht noor buiten

a 1. Een werklokaal moet voorzien zLjÍa vafi lichtopeningen waardoor(, daglicht kan toetreden en waardoor uitzicht op cle omgeving bui-
ten het gebouw, waarvan het werklokaal deel uitmaakt, wordt ver_
schaÍt vanaf de plaats waar arbeid wordt verricht.

2. Met betrekking tot de grootte van die lichtopeningen moet aan cle
twee navolgende voorschriften voldaan zijn:
a. het gezamenlijk oppervlak van de lichtopeningen waardoor

daglicht kan toetreden, moet ten minste l/20 van het vloer_
oppervlak van het werklokaal bedragen, en

b. de gezamenlijke breedte van de lichtopeningen waardoor uit_
zicht op de omgeving wordt verschaft, moet ten minste 1/10
van de omtrek van het werklokaal bedragen.

3. Indien cle naleving van de norm, bedoelcl in het tweede lid, onder
b, niet mogelijk is of in redelijkheid niet kan worden geverg«l,
moet in de mate waarin van die norm wordt afgeweken, de norm,
bedoeld onder a van dat lid, ten minste worden verhoogd.

4. Werklokalen, van elkaar gescheiden door wanden die voor meer
dan de helÍt uit helder, doorzichtig materiaal bestaan, worden voor
de toepassing van het tweede en derde lid als één werklokaal
beschouwd.

5. Dit artikel is niet van toepassing, indien de aardvan het werk zich
tegen toetreding van daglicht verzet of indien in het werklokaal
overdag door niemand gedurende meer dan twee uren arbeid
pleegt te worden vericht.

í íl In een werklokaal moet ter plaatse, waar arbeid wordt verricht, het
I \., rechtstreeks invallende zonlicht kunnen worden afgesloten.

1r1, ïi*."i,l;IÍlïïs, 
rrappen en sansen moeten zo mogelijk door dag-

Toelicbting
In lid 3 uctn artikel I uordt bet begrip "redetijkbeid" gebruikt, De
betekenis uctn deze tenn uordt uitgeleg;d in de inleiding uan dit boek
onder bet kopje " Redelijlebeidscriterium".
Lid 5 uan artikel B zegt dat bet bele artikel onder bepaalde omstan_
digbeden niet geldt. Dat is het geual ats bet uterk geen daglicbt aer-
draagt, zoctls in de clonkere kamer uan een fotografiscb beclrijf. Het
artikel geldt ook niet uoor ruimten utaar ouerdag niemand. langer
dan ïuee uur uerkt.
Bij Koninklijk Besluit (18 mei 1982, Staatsblad IOB) is er nog een
dercle uitzondering gemaakt op cle geldiglteicí uan artikel g. Het arti_
kel geldt niet uoor "uterklokalen die uóór 1 februari l97g ats zoda_
nig in gebruik taaren in zouerre als de na.leuing eruan redelijkerwij_
ze nier kan uorden geuergd".
De buidige normen uoor daglicbt en uitzicbt zijn namelijk in 1977
in bet vBF c)pgenomen. Er taas ïoen een ouergangsregeling nod.ig om
te uoorkomen dat bestaande situaties tegen ouerdreuen boge kosten
zouden moeten utorclen aangepast aan cle nieuute normefi.
Daarom gelden de normen niet uoor situaties die bij inuoering al
bestonden, als tenminste de aanpassing aan de nieuute normen



"redeliikeruiize niet kan uorden Seuergd"' Er is nogal uatiurispru'
dentie(=rrrbtrrtiikruitspraken)ouercleuitleguanartikelB'teueel
om bier allemaal te uermelden.
Er uortlen uier gangbare argumenten aangeaoerd om niet te hoe-

uen uoltloen aai artlkel 8' Het eerste luidt, dat de aard oan het uerk
geen direct inuallencl zonlicbt of d'aglicbt uerdraagt' Voorbeekl: de
"*ot"riol"n 

l.uíta.rmee in een lijstenatelier wordt Sewerk' uerkleuren

ond,erinuloecluanzonlicht.Datargumentword'tnietgemakkelijk
aanuaarcJ zolang niet zorgttuldig is gezocbt naar mogeliikbeden om

ruel aan artiket-8 te uokloen en euentuele schade te uoorkomen, In
het uctorbeelcl: de materidlen ziin zo kort in bet atelier dat er nau-

uelijks risico uan scbade is, c'le ramen leunnen aan de noordkant (oÍ

noirclu,est of noordoctst) taorclen aangebrttcbt, er kan zonuering
tuorden gebruikt.
Een tu)eóde gangbaar (trgument is, dat door bet aanbrengen uqn

rdmen bet risico uan uandalisme uordt uergroot' Oc'tk dat argument

u.)ordt niet gemakkelijk aanuaard. Ten eerste omdat lcet geen bij-

zoncler argiment is: èk bedrii| moet zich tegen uandalisme beueili-

gen en tc.tib ook aan cíe uet uoldoen. Ten tueecle ziin er relatief een--

ïoucl.ige en gr.tede miclclelen tegen uandítlisme, zctals 5;eltard glas of
tralies uoor de ramen.
Een tíertle argument zegt, dat de werknemers geen beboefte bebben

aan uitzicht naar buiten' Dat argument tuordt in bet gebeel niet
aanuaard.Diemeningkanimmersuerancl'erenalsdesamenstelling
uan ríe groep u.)erknemers uerandert. En tuat belangrijker is: de

mening'rrri "n, 
uittekeurige groep kdn geen uettelijke bepaling

buiten uerking stellen'
Het t)ierde gaigbare argument luidt, clat de kosten te hctog zijn'
Daaruan uórdígezegct àat bet geen doorslaS4geuend argument kan
zijn. Etk bedrijf itaai uoor de nooclzaak om kosten te maken irt bet

ttLmng uan dó-ueiligheid, de gezondlteid en bet uelziin uan d'e uerk'
nr*nit. Dat is.iuist cte sfuekking uan bet aeiligheidsbesluit (en uan

cle uet u)aarop bet is gebctseercl'). Hooguit kdn op grond uan dit
argument uoor een zo kot"t mogelijke tiid ontbeffing taorden uer-

leend.
In bet geual uan een g,roentepakloocls is nog als argument gebruikt
dater"geensprakeuasuaneen'fabriekoÍuerkplílats"endcttdus
bet VBF niet uan toepassinS4 utas. De recbter uond in dit geual dat er

utel ttegelijk sprake Taas uan een 'fabriek of ttterkplaats". Maar uer-

cter is'iet-argument niet meer zo aan belang, omdat bet veiligbeids-

besluit Rest§roepen dezelfrle regels geeft uoor daglicltt en uitzicbt'

Alleen in cle binnenuaart en in de larulbclutu kunnen nc'tg andere

regels gelden.
,lii ar§ument is eens aangeuoercl clat cíe Arbeidsinspectie een wille-

keuri[ beleid. zou l)oeren. Biina cte belft uan de bestaande oudere

becírijfspanclen zou niet uctltloen aan de normen uoor claglicbt en

uttziïni. De Arbeidsinspectie zou dat tuel kunnen afdutingen, tnaar
d.ctet clat niet. Door bet utel bij sommige bedrijuen af te cluingen'

maarnietbijatlemaal,uoertdeArbeid'sinspectieeenuillekeurig
beleict, De rechter aanuaardde dit a,rgument niet, De Arbeiclsinspec.

tie Ltoud.ï steekproeÍsgeu)iis en proiectmatiS toezicht op de naleuing

uanbetVBF;datisnietwillekeurig.Tenslotte:eenuerkruimteuas
uoorzien uan roldeuren die 6 maetnden per iaar open stonden' De



recbter besliste dat daarmee niet tt)as uoldaan aan rle uitziclitnor-
men uan bet VBF.
P-Blacl lB9.

§3. Het voorkomen en beperken von brond

1 ) s_choorsrencn en rookgeleidingen, ovens en andere inrichtingen, waar-
-t- a door wefmre wordt verspreid of voortgebracht, anders clan cloor mid_

clel van stoom of warm water, moeten van onbrandbaar materiaal en
naar de eis van goed en deugdelijk werk zijn vervaardigd en in goede
staat rzan onderhoud verkeren.

'l 2 Tusscn hout of andere brandbare stoffen en rookgeleiclingen of inrich-l- J tingen, waarcloor warmte wordt verspreid of voortgebrrcht, m,r.t e.,
ruimte aanwezig zijt'., welke zo groot is, dat ge en gevaar voor ontbran-
ding bestaat. op een afstand van ten minste 0,3 m van cleze rookgelei-
«lingen of inrichtingen moet, incrien er gevaar bestaat, dat daarop of
daartegen gevallen voorwerpen in brancl geraken, een bescherming
van ijzergaas of ander onbrandbaar materiaal zijn aangebracht.

1 /L Een lokaal, waarin srofïèn worden ge<lroogd, die in hoge mate aan zelf-r r onrbranding onderhevig zijn, arsmede een op andere wijze clan door
stoom of warm u/atef ver-warmd lokaal, waar een temperatuur van
meer dan 40"c, heerst, moet brandvrij zijn gebo,wcl of op croermatige
wijze met onbrandbare stoffen zijn bekleecl.

Toelicbting
In artikel r 4 utordt bet begrip "lokaal" gebruikt. Dat is een ruimer
begrip dan "uerkrokaal". In Jëite uart er erke ruimte binnensbuis
onder. In die zin is ook een uriesruimte een ,'lokaal".

1 < De mimten. welke gebezigd worden voor de berging van met olie oft- ) 'r'et gcdrenkte poetslappen of andere in hoge mate aan zelfontbranding
onderhevige voorsr/erpen of stoffen, moeten brandvrij ziin ingericht of
op doelmatige wijze met onbranclbare stoffen zijn bekleed.

1 (- De van- brandbaar materiaal verwaardigde vloer onder r..uurhaarcren,I V ovens, fornrdzen of andere luurpraatsen moet bekleed ziin met metsel-
werk of enig ander brandvrij en de warmte slecht geleidencl materiaal:
die vloerbedekking moet aan de zijd,e, u/aar open r,'uur brancrt of waar
gestookt wordt, ten minste 1 m en aan de aangrenzen de zij<tenten min-
ste 0,20 m uitsteken. Kachels, kleine fornuizen en komforen moÉlen
echter geplaatst ziin op een ijzeren plaat of ander onbrandbaar mate-
riaal, mits dit ten minste 0,50 m aan de wrur- of stookzijde uitsteekt en
bij kachels en fornuizen tussen cre onderzijcle tlaawan en de bekrecling
een luchtlaag is, waarvan de hoogte ten minste 0,05 m bedraagt.

a tr Boven een vlam, welke zich op een afstancl v,,n o,75 m of mincrer vant- I een hrandbare zordering bevintrt. moet ecn warmtckerend scherm zijn
aangebracht. De brandbare voor§/erpen, clie op een zodanige afstand
van vlammen zijn aangebracht, dat gevaar voor ontbranding bestazrt,
moeten doelmatig zijn beschut. Behouclens in laboratoria -ó"t.r, p;"s-
komforen en andere dergerijke ve.warmingstoestellen croor vaste meta-
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len buizen, niet bestaande uit loo<I of compositiemetaal, aan de gaslei-

ding zijn aangesloten.

I . In een lokaal, waar door de uitoefening van het bedrijf of door aan-

wezigheicl van stoÍïen of voorwerpen gevaar voor ontploffing of
voor een zidn zeer snel uitbreidende brand kan ontstaan, mag nim-

mer vuur aanwezig ziln noch mogeÍr daarin werkzaamheden wor-

den verricht, waarbij vonken kunnen ontstaan' Werktuigen, toe-

stellen of voorwefpen, clie aanleiding tot vonkvorming kunnen
geven of die een zo hoge oppervlaktetempetatuur hebben' dat

àaarcloor gevaar voor ontsteking van ontplofbare of brandbare

mengsels of stoffen kan ontstaan, mogen in bedoeld lokaal niet

aaniezig zifi, tetzti zii zodtrtig zijn opgesteld of ingericht, dat

zulk een ontsteking uitÉlesloten moet v/orden geacht'

2. In ruimten. die in directe verbinding staan of kunnen worden,
gebracht met een lokaal als becloeld in het eerste lid, alsmede in de

àmgeving van zoclanig lokaal mag mlur, een werktuig, toestel of
,,o,rt'*..p als bedoeld in de tweede volzin van het eerste lid niet

anders aànwe zig ziin of mogen werkzaamheden, waarbij vonken

kunnen ontstaan, niet anders worden verricht clan op zodanige

w11ze of op zodanige afstancl van het lokaal, clat geYaar voor ont-

ploÍÏing of brand uitgesloten moet worclen geacht'

3. in afwiiking van het in het eerste lid bepaalde is in een lokaal waar

de aanwezigheid van brandbare vloeistoffen \ /aarvan het vlam-

ptrnt, bepaald met het toestel van Abel-Pens§, lager dan 21"Cbll
èen drrk van 760 mm kwik is gelegen, niet kan worden vermeden,

het aanwezig zlin vatt\T rur en van de in de tweede volzin van het

eerste licl becloelcle werktuigen, toestellen of voofwerpen, als-

mede het verrichten van werkzaamheden, waarbij vonken kunnen

ontstaan, geoodoofd, inclien en voor zover zulks voor de uitoefe-

ning van het bedrijf in dit lokaal onvermijdelilk is, mits aan de vol-

gende voorwaarden is voldaan:
;. de vloeistoffen moeten zich zoveel mogelijk bevinden in goed

gesloten doelmatig vaatwerk;
b. Èi| gebruik der vloeistofïen als reinigingsmicldel moeten doel-

treffende maatregelen teÉien verspreiding der vloeistoffen en

haar dampen zijn genomen. Het gebnrik van open bakken

moet tot het strikt noodzakelijke zijn beperkt; de bakken moe-

ten zo no<Iig van een doeltreffende dampafzuiginstallatie zi,n

voorzien en zoclanig ziin opgesteld, dat ontbranding van de

vloeistof of van haar damp zoveel mogelijk is voorkomen;

c. indien bii herstelwerkzaamheden het uitvloeien der vloeistof
uit een reserwoir of lei<Iing niet kan worden voorkomen, moet

cleze vloeistof op doelmatige wijze worden opgevangen en zo

spoeclig mogelijk in gesloten vaarwerk worden overgebracht;

d. werkkuilen moeten op cloeltreffende wijze zijn geventileerd

cloor speciaal daatwoor bestemde en met de buitenlucht in
verbincling staande leidingen van onbrandbaar materiaal, ter-

wijl de wanclen en de vloeren van deze kuilen van metselwerk

of beton moeten ziln verwaarcligd;

e. het vuur en de werktttigen, toestellen of voorwerpen mogen

slechts zoclanig worclen aangewend en de vonken veroorza-

kende werkzaamheden mogen slechts op zodanige plaatsen

19
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s/orden verÍicht, clat gevaar voor ontbranding van cle vloei_
stoffen of haar dampen zoveel mogelijk is voorkomen;

f. tegen verspreiding van de vloeistoffen en haar clampen naar
fl-dmten, clie met het lokaal in verbinding staan of kunnen
worden gebracht, moeten doeltreÍïencle maatregelen zijn
getroffen.

4. Het bepaalde in het derde licl is niet van toepassing m.b.t.:
a. een lokaal - niet zirnde een laboratorium _ s/aarin ether of zwa_

velkoolstof aanwezig is;
b. een lokaal waarin motoren in motorvoefiuigen worclen gerei_

nigd met brandbare vloeistoffen waarvan het vlamptmt,
bepaald mer her roestel van Abel_pens§, lager dan 21;C bii
een dmk yafl76o mm kwik is gelegen.

1 a Indien dc werkwijze in een bedrijf de verclamping van branclbare vloei-
r (r- stoffen bij verhoogde temperatuur meebrengt, moet ifl cle ruimte of
bis het toestel, waarin zurks geschiedt, cloor krachtige luchtveruersing of

op andere §/iize het ontstaan van ontplofbare mengsels van damp en
lucht met zekerheid zijn voorkomen, tenzij in die ruimte of het toester
op geen enkele plaats, waar eefl ontplofbaar mengsel van clamp en
lucht kan voorkomen, een temperatuur heerst, die tot ontsteking van
zulk een mengsel kan leiden en evenmin vonken kunnen optreden.

1 O Wanneer in een fabriek of werkplaats in de regel meer dan 50 perso_
t- .// nen in besloten ruimten verblijven en aldax of in een onclergelegen

verdieping licht brandbare of ontplofbare stoÍïen a,otw..zig ziin of ont-
staan. mocten liflen. voor zovcr zii niet buiten het gebouw zijn
geplaatst, door kokers van r.,uurkerend materiaal zijn ingesloten, die
met vuurkerende deuren kunnen worclen gesloten.

).1 In een stoomketel of in een oven of in de 
'uurgangen 

of rookkanalen
2 L van een sto.mketel of van een oven, waarin een hoge temperatullr

heerst, mag geen petroleum of anclere dergelijke licht ontvlambare
vloeistof als vedichtingsmiddel gebmikt worden.

P-Bladen 7, 14, 26, 69, 70, 74, 153, 163, 165, 167,
171-1 en 182.

§5. Het voorkomen en beperken von ongevollen bii
brond

22 In een werklokaal, waarwan de vloer 3 m of meer boven of 1,5 m of
J J meer beneden de begane groncl is gelegen, moet, inclien mogelijk,

behalve de voor gewoon gebmik clienencle toegang of uitgang nog een
uitgang, zoveel mogelijk aan de andere zijde van rret lokaal aanwezig
zijn, die gelegenheid biedt tot onrkoming. Herzelfde gelclr voor een
werklokaal, waarvan de vloerhoogte deze grenzen niet overschrijdt,
indien daar geen buitendeur aanwezigis. wanneer een gelegenheid tot
ontkoming niet aangebracht kan worden, moet een gelegenheicl tot
redding aalrwezigzijl.

21, In fabrieken of werkplaatsen, waar in de regel meer dan 25 personen
JT. in hetzelfde gebouw verblijven in lokalen, waarvan cle vloer meer dan



3 m boven de begane grond is gelegen, moet de begane grond buiten
dat gebouw van die lokalen uit langs twee afzonderlijke wegen beteik-

baai zijn. Volstaan kan worden met één weg, indien daarenboven de

belendingen een goede gelegenheid tot intoming bieden 
Zl

-D - Het bepaalde in artikel 34 is niet van toepassing in gebouwen, waarvaÍl

5> dc m.,ren, vloeren, zolderingen e' trrpp.r, van onbrandbaar maÍei,aal
zijn vervaardigcl, tenzii daarin licht brandbare of ontplofbare stoffen

bewerkt, verwerkt, of bewaard worden.

36
1. Een werklokaal moet verlaten kunnen worden door twee uitgan-

gen, die zich. zoveel mogelijk aan tegenovergestelde zijden van het

lokaal bevinden en die leiden naar twee verschillende wegen,
waarlangs de begane grond buiten het gebouw kan worden
bereikt, indien:
a. het werklokaal cleel uitmaakt van een fabriek of werkplaats of

ecn gecleelte daarwan, clat brandgevaarlijk is door de daarin

aanwezige stoffen, de inrichting, bouwwijze of ligging;
b. in het werklokaal in de regel meer dan 100 personen verblii-

ven, of het aantal personen, hetwelk er in verblijft, YerÏneer-

clerd met het aantal, dat er door moet gaan om de begane

grond buiten het gebous/ te bereiken, in de regel meer dan

100 bedraagt.
2. Inclien cle vloer van een werklokaal, als in het eerste lid, onder a,

bedoeld, meer dan 3 m boven de begane grond is gelegen, en een

gedeelte van cle wegen, waarlangs de begane grond buiten het
gebouw moet kunnen worden bereikt, door trappen worclt
gevormd, moeten bii afwezigheid van een buitentrap in één der

wegen clie trappen branclvrij van de omringende ruimten zifiafge'
scheiden. De in de afscheidingen aatwezige deuren moeten

brandvril en zelfsluitend ziin, met dien verstande, dat zii zotder
bijzondere krachtsinspanningen te openen ziin'

3. De in artikel 34 en in dit artikel bedoelde wegen en uitgangen, die

niet voor gewoon gebruik als uitgang of toegang dienen, moeten
aan de zijde van de werklokalen zijn aangeduid met een signale-

ring als voorgeschreven in het Besluit veiligheids- en gezondheids-

signalering.

-D -f In een fabriek of werkplaats, waaf in de regel 10 of meer persoÍlen ve f-

) / blijven in eén of meer werklokalen, waarvan de vloer boven of onder

de begane grond is gelegen moet de begane grond van de verdiepin-
gen, s/aarop clie werklokalen ziit't gelegen, langs een trap te bereiken
ziit't.

38
l. De in de afiikelen 34 en 36 bedoelde wegen mogen noch geheel

noch ten dele gevormd worden door een ladder of een Iift en in
die wegen mag zich nimmer bevinden:
t. een plaats, waar cle doorgang minder darr O,75 m breed of

minder dan 1,80 m hoog is;

b. een trap, steiler clan 1 verticaal op 3/4 horizontaal, in de klim-
liin gemeten;

c. een spiltrap, Íer',jii 
^afi 

de binnenzijde op ten minste 0,30 m uit
de astiln een hek is geplaatst van ten minste 0,90 m hoogte'
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2. De in artikel 37 bedoelde trap moer ten minste 0,60 m breetl zijn
en overigens voldoen aan hetgeen in het eerste lid oncler b en c
ten aanzien van trappen is voorgeschreven.

?O De kleinste doorgangsbreedre van de weg, gevormcl door cle deurope-
a, -, rungen, gangen, trappen, etz, waarlangs de werknemers van hun

werklokalen uit de begane grond buiten het gebouw moeten kunnen
bereiken, moet ten minste bedragen:
a. waÍrneer meer dan 100 personen van die weg gebruik moeten

kunnen maken, l,2O m, tenzii ts/ee wegen beschikbaar zijn, wel_
ker kleinste doorgangsbreedte elk ten minste 0,75 m bedraagt;
voor de toepassing van de artikelen j4 en 36 worclen deze rwee
wegen als één weg beschouwd;

b. wanneer meer dan 25 doch niet meef clan 100 peÍsonen van die
weg gebruik moeten kunnen maken, O,75 m:

c. wanneer 10 of meer, cloch niet meer dan 25 personen van dic weg
gebruik moeten kunnen maken, 0,60 m.

An I P. wegen, waarlangs de begane gronrl buiten het gebouw moet
Iv kunnen worden bereikt, moeten voldoende waarborgen bieclen

voor het veilig verlaten van het gebouw.
2. Indien een gedeelte van de u/egen, waailangs de begane grond

buiten het gebouw moet kunnen worden bereikt, door trappen
wordt gevonnd, dan moeten die trappen, indien hiervan 50 of
meer personen gebruik moeten kunnen maken, zo zij niet br-riten
het gebouw in de open lucht zijn aangebracht, brandvrij van cle
omringende ruimten zijn afgescheiden. De in de afscheidingen aan_
wezige deuren moeten brandvrij en zelfsluitencl ziifi, met dien ver_
stande, dat zij zorder bijzondere krachtsinspanning te openen zijn.

3. Indien trappen ofbordessen, deel uitmakend van de in het eerste
lid bedoelde wegen, buiten het gebouw in de open lucht ziin gele_
gen, moeten de raamopeningen in de nabijheid van die trappen of
bordessen met draadglas of ander gelijkwaardig brandkerend glas
zijn gesloten.

At 1. Dc weg, waadangs van een lokaal uit bij brand de begane grond
I I buiten het gebouw moet kunnen worden bereikt, mag niet ver_

sperd zijn, zolang in dat lokaal iemand aanwezig is. Op of langs die
weg mogen zich geen vool.werpen bevinden, welke bij haastige
ontruiming versperring kunnen veroorzaken.

2. Een deur, die op een trap uitkomt, welke deel uitmaakt van clie
weg, moet zodanig zijn ingericht, dat zii in geen enkele stand de
vrije mimte op de trap vermindeft.

Toelichting
Paragraaf 5 gaat belemaal ouer de uitgangen uan lokctlen en de
loegen uan binnen naar buiten. Centraal staat nier de beperking
uan brandrisico's (daarouer gactt paragraaf 3), maar de beperking
uan ongeualsrisicct's als er eenmaal brand is. De boofdregel is, ílat er
tu)ee uitgangen en tuee uegen naar buiten moeten zijn (euentueel
uia de buren). Het gaat bierbij om "normale" situ(tties; de term
"noodufigang" of "ulucbttueg" wordt in cleze paragraaf nauzaelijks
gebruikt.



Deze boofdreget gelctt niet uoor situaties uact'r in geual uan brarul
nauutelij k s ongettalsrisico's bestaan (g,rote brandu eiligbeid, u e inig
kans op getlrang of paniek, Sunstige ligging uan het lokaal)'
Op een lteel anclere plttttts in bet VBF, nameliik in artikel 179, gaat
ltàt uitdrukkeliik taet ouer nooduitgdngen. Ondanks de regels uan

paragraaf 5 kan het uoorkomen d.a't er onuoldoende zekerbeid is clat
-cte 

uerknemers bet gebouta ueilig kunnen uerlaten' In dat geual

moeten er ueilige noocluitgangen ziin.

De branduteer gebruikt ttoor uitgangen en ulucbtwegen niet bet VBF,

maar cle Algemene Ricbtlijnen Ontulucbting en Redding (AROR)'

Dat is een biilage bii de Branclbeueiligingsuerordening' De eisen uan

cte AROR zijn meer gedetailleerd en ze uiiken op belangriike punten
af uan bet VBF (zttctls ouer de breeclte ua.n ulucbtuegen)' Als puntie
ttil paattie komt, gelctt uoor 'fabrieken of uerkplaatsen" bet VBF en

niet d,e AROR. Het VBF is boger in de biërarcbie uan u)etten en aoor-

scbriften en kan niet dortr een lagere regeling buiten ttterking u)or'

cten gestekt. Maar er is niets op tegen om de AROR te uolqen als die

tot giotere ueitiglceirt leicten. De artikelen 12 en 13 ziin uit paragraaJ

5 gescbrapt met cle komst uan bet Besluit Arbeidspladtsen ln dit
beituit (e'en EG-ricbtlijn clie is uertaald op grond' uan artikel 24)

staan - tecbnische - eisen ctie gekten om de uterknemers ctp de

arbeictsplaats tegen risico's uoor de ueiliglteid en gezondbeid te

beschermen.

P-tsladen -1, t t0, t5.1. 165 en 16-.

§ó. t<leed ru i mten, kled i n gbergplootsen, schoftloko-

len, dog- en nochtuerbliiven, toiletten, wosgelegen-

heden en rustruimten, een en onder voor zover

betrekking hebbend op fobrieken of werkplootsen

met uiEofdering von die, ols bedoeld in ortikel I o,

tweede lid, onder f en g

Deze patagtaaf is van toepassing met betrekking tot fabrieken of werk-
plaatsen met uitzondering, van die, becloeld in artikel 1a, tweede lid,

onder f en g.

Toelichting
In artikel 44 ttorclen cle bouu, baggermolens, grind'- en zandzuigers
en ttergelijke uitgezonderd ttan de regels in pdragraaf 6' Voorscltrif'
ten ao()r kleed.ruimten enzouoorts in zulke beclrijuen staan in para-
graaf 6a en 6b uan ltet VBF.

In fabrieken of werkplaatsen, waar personen werken in schadelij-

ke werklokalen, genoemd in categorie A, I tot en met 16, 18 en

1!, categorie B en categorie L van afiikel lb, alsmede waar perso-

nen <le werkzaamheden verichten, genoemcl in categorie D,2, 4'

5, 6,7 et 8 van dat artikel, moeten voor gebruik als kleedkamer

doelmatig gelegen, door een opschrift aanges/ezen r-uimten aan-
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wezig zijfi. Deze rlrimter moeten doelmatig zijn ingericht voor
berging van klederen, welke de in deze lokalen werkende of de
bedoelde werkzaamheden verrichtende werknemers afleggen,
verwisselen of bij hun arbeid dragen; zij mogen geen deel uitma-
ken van werklokalen, noch van schaftlokalen en moeten goed
geventileerd en naaf seksen geschekl,et zijn.2.yoor de klederen,
die bij de arbeid in her eerste lid bedoeld, zijn gedragen, moeren
opzettelijk daartoe aaflgewezen bergplaatsen beschikbaar zijn,
gescheiden van de bergplaatsen cler overige klederen.

Onverminderd het bepaalde in artikel 14a, llrroeteÍ in fabrieken of
werkplaatsen, §/aarin maÍrnen en vrouwen, die andere dan over-
klederen afleggen en gezamenlijk in werklokalen werken, alsmede
in fabrieken of werkplaatsen, waarin 25 of meer personen arbei-
den, voor gebmik als kleedkamer doelmatig gelegen, door een
opschrift aangewezen nrimten aanwezig zijfi. Deze ruimten moe-
ten doelmatig ziin ingericht voor berging van klederen, welke cle
werknemers afleggen, verwisselen of bij hun arbeid dragen; zij
mogen geen deel uitmaken van werklokalen, noch van schaftloka_
len en moeten goed geventileerd en naar seksen gescheirlen zijn.
Ten aatzienyan deze ruimten in huidenzouterijen en slachterijen
vindt het bepaalde in artikel 44a, tweede lid, overeenkomstige
toepassing.

l. Onverminderd het bepaalde in artikel 44a, moetefl in fabrieken of
werkplaatsen, waarin minder dan 25 personen arbeiden, doelma_
tig ingerichre kledingbergplaatsen beschikbaar ziin, bestemd voor
berging van de klederen, welke de werknemers afleggen of ver_
wisselen of bij hun arbeid dragen.

2. Deze kledingbergplaatsen mogen geen deel uitmaken van cle in
het eerste lid van artikel 41a bedoelde schadeliike werklokalen
noch van die van huidenzouterijen of slachterijen, voor zover in
deze lokalen geslacht wordt of slachtafuallen worden bewerkt of
verwerkt, noch van schaftlokalen.

3. Voor de klederen, die bij de arbeid in huidenzouterijen ofslachte-
rijen, voor zover in deze lokalen wordt geslacht of slachtafvallen
worden bewerkt of verwerkt, zijn gedragen, moeten opzettelijk
daaftoe aatagewezefl bergplaatsen beschikbaar zijn, gescheiden
van de bergplaatsen der overige klederen.

Toelicbting
De uolgorcle uan de artilaelen 44a t/m 46 kan uenttarrencl uerken.
Het is een ktuestie uan "afstrepen": als bet eerste artikel niet toepas_
selijk is, dan uel bet ttueecle, of ctnders bet clerde.
AtÍikel 44a geldt alleen uoor fabrieken of uerkplaatsen luaar
bepaalde scbadeliílee taerklokalen zijn. Bottendien gelctt claar oJ'tttel
artikel 15 ofuel artikel 46.
Artikel 45 geldt uoor kt)ee soofien fabrieken of uerkplaatsen;
í1. zl)aar mannen en L)rouwen uerken die meer dan alleen bun

bouenkleding tuisselen (ook als ltet er minder dan 25 ziin);
b. tuaar 25 oÍ meer urouuen uerken (ook als bet alleen mannen

of alleen urouuen zijn).
Anikel 16 geldt uoor alle andere fabrieken of tuerkplaarsen.
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De term "tloelmatig" betekent: gescltikt uoor bet 8eb1"1't'ik dat eruan

zal uorden gemaakt. Daarbii boort biiuoctrbeeld ook de mogeliik'
heid om kleding te laten dro51en.

P-Blacl 71.

l. In een fabriek of werkplaats waar 10 of meer werknemers de

schafttiid plegen cloor te brengen, moet voor hen een schaftlokaal

beschikbaar zijn. Voorts moet een schaftlokaal beschikbaar zijn

voor werknemers die werkzaam plegen te zijn:
à. in de open lucht ofin een open loods;

b. in een scha<Ielijk werldokaal als bedoeld in artikel 1b, onder 1,

categorieën A, B, C, D, E, F en L, indien zij de schafttiid plegen

door te brengen in de fabriek of werkplaats, waarvan dat

werklokaal deel uitmaakt.
2. Het ingevolge het eerste lid voorgeschreven schaftlokaal moet vol-

doende ruim en doelmatig ingericht zijn alsmede voorzien ziiÍrYa.t'r

een vol<Joencle aantal ramen, waardoor de buitenomgeving in vol-

doende mate kan worden waargenomen.

3. Het vorenbedoelde schaftlokaal mag niet als werklokaal, als berg-

plaats, als wasgelegenheid of voor klederberging worden gebr-r'rikt'

È.t ,rrg voorts niet in open verbinding staan met een schadelijk

werklokaal als bedoelcl in het eerste lid onder b.

4. Het eerste lid is niet van toepassing, voor zover de regeling van de

werktijden de duur van de schafttijden of andere omstandigheden
van plaatseliike aar<l het mogelijk maken dat cle werknemers de

scnafttllO doorbrengen in een andere even doelmatige lokaliteit
die voor hen kosteloos en zoncler verplichting tot het maker van

vertering toegankeliik is.

5. Onze Minister kan ter uitvoering van het tweede lid nadere rege-

len stellen.

1. In een fabriek of werkplaats, waarop artrkel 17 niet van toepassing

is, moet indien in de werklokalen hiertoe geen behoodijke gele-

genheid wor<tt geboden, voor een werknemer, die een rusttiid
heeft van een half uur of langer en niet in de gelegenheid is, zich
geclurencle die rusttijd naar huis te begeven, een behoodijke
schaftgelegenheid beschikb a^r zlirr.

2. Een behoodijke schaftgelegenheid wordt geacht beschikbaar te

ziin, inclien een in het koucle jaargetijcle vokloende verwarmde'

cloelmatige lokaliteit ter beschikking is, waarin voor de personen,

als bedoeld in het eerste licl, een tafcl en behoorliike zitgelegenhe-

clen aanwezig z1jt. Deze lokaliteit mag niet als een schaclelijk werk-

lokaal, als bedoelcl in het cerstc licl van 'àrtikel 47, worden
gebr-uikt.

Toelicbting
Voor scbaftlokaten gelclt óf artikel 47 (tJ artikel 48, maar niet beide

tegelijk. Artikel 18 is in feite alleen rtert't, toepassing in kleine fabrie-
kàn oJ werkplaatsen (tnind.er datt 10 mensen) wct'ar geen al te

schadetijke uerkloka.len ziin en die niet in de open lucbt rtf in een

open. lctctr.l,s liggen.
ie term "cloelmatig" betekent: gescttikt uoor bet gebruik dat eruan

zctl utr»"den gemaakt.
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LO In een fabriek of werkplaats waar 100 of meer personen arbeid plegen-T' r, te verrichten, moet een besloten, voldoende tegen weersinvloeden
beschermde ruimte aanwezig zijn, waarin gelegenheid is of onmicldel-26 l[ïJ,ïJ:ii:ïi:ffifir:,'.,]ï1.1'ff:.1*i"ïLl"J:ï::iïn:
Iijke rustbank beschikbaar zijn.

50

51

1. In een fabriek of werkplaats, waarin werknemers werkzaam zijtt,
die in verband met de ligging van de fabriek of werkplaats gedu-
rende de tijdsruimte tussen het einde en het begin van cle dage-
liikse werktiid in cle fabriek of werkplaats plegen te verblijven,
moeten voor hen nachtverblijven beschikbaar zijn.

2. Indien in een fabriek of werkplaats personen werkzaam ziin, clie in
verband met de r-ritoefening van het bedrijf tussen l0 uur namicl-
dag en7 uur voormiddag, langer dan 4 uur aarrwezigmoeten zijn,
niet geregeld arbeid verrichten en geen vastgestelde rusttiiclen
kunnen genieten, vindt het eerste lid van dit artikel overeenkom_
stige toepassing.

l. Een nachwerblijf, als in artikel 50 bedoel<I, moet per persoon een
vrije luchtmimte bevatten van ten minste 7 mr en moet een gemi<t-
delde hoogte van ten minste 2,30 m hebben.

2. Een nachwerblijf moet zijn voorzien van in de buitenlucht uitko_
mende ramen, die zodanig kunnen worden geopend, dat de geza_
menlijke doorlaatopening niet minder dan l/25 van het vloerop_
pervlak en in geen geval minder dan 0,40 m. bedraagt; lnet_ geza_
menlijk lichtoppervlak der ramen moet ten minste 1/30 van het
vloeroppervlak bedragen.

3. Een nachtverblijf mag rzoor geen ander doel worden gebezigcl en
moet van een werklokaal geheel zijn gescheiden door dichte wan_
den, vloer en zoldering, behoudens de rzoor toegang dienende cleu-
ren. Een nachtverblijf mag niet in directe verbinding staan met een
schadelijk werklokaal, noch deel uitmaken van een schaftlokaal.

1. Een nachtverblijf, waarin geen buitendeur aanwezig is, moet
behalve de voor gewoon gebruik dienende toegaflg of uitgang,
nog een uirgang hebben, die gelegenheid biedt tot onrkoming.

<) In ecn nachtverblijf, als in artikel 50 bedoeld, moet voor ieclere in clat
) 2 artikel bedoelde persoon een behoodijk ingerichte slaapplaats aanwe-

zig zijn van ten minste 1,90 m lang en O,75 m breed, welke ten minste
O,50 m boven de vloer is gelegen.

53

De mimte onder deze slaapplaats moet behoorlilk kunnen worden
gereinigd. Bij elke slaapplaats moet ten minsre aan één lange zijcle een
gangpad zijn van tenminsre 0,50 m breedte.

1. Indien een nachtverblijf, als in anikel 50 becioeld, bestemd is voor
meer dan één persoon, moeten de slaapplaatsen ondeding door
ten minste 0,80 m hoge schotten en van de paden door ten minste
0,30 m hoge schotten zijn gescheiden. Het gangpad tussen tq/ee
rijen slaapplaatsen moet ten minste 1,50 m breed ziin.

2. Slaapplaatsen mogen niet boven ekaar zijn aangebracht.
3. Een nachtverblijf mag uitsluitend dienen voor personen van geliik

geslacht ten getale van ten hoogste 20.



§óo. Kleedruimten, kledingbergplootsen, schoftloko-

len, dog- en nochtverbliiven, toiletten, wosgelegen-
heden àn schuilqelegenheden, een en onder voor
zover betrekkinà he6bend op fobrieken o[ werkploot-
sen ols bedoelJin ortikel I o, tweede lid, onder f

u -D ^ Deze paragraaf is van toepassing met betrekking tot fabrieken of werk-

)JA plaatsen, a'is bedoeld in artikel 1a, tweede lid, onder f.

Toekcbting
De regels uan deze paragraaf gelclen speciaal uoor de bouzt't'

P-Bladen 57 en 58.

I OL In of bii een fabriek of werkplaats, waat 2o of meer personen arbeid

>5D plegen íe verrichten, ,,-,o.t.,óo, gebruik als kleedkamer een doelmatig
gelegen, door een opschrift aangeduide ruimte beschikbaar zijn, welke
voldoet aan artikel 53c.

Toelicbting
Zie ook de uitzondering in artikel 5ik lid 2.

? -, ^ l. Voor berging van de kleren moet in een kleedkamer p€r persoon

) JC ,,oor a[eí, àie gelijktij<lig van dit lokaal gebruik maken, een kast-

fuimte met horizontale doorsnede Yan ten minste (0,45 x 0,30 m)
m' en voldoende inwendige hoogte beschikbaar ziin, tenzii voor
elke werknemer ten minste twee klerenhaken beschikbaar ziin; de

ondedinge afstand van klerenhaken moet ten minste 0,15 m bedra-

gen. Boven de klerenhaken dient een legplank te zijn aangebracht

van ten minste 0,25 m breedte.
2. Indien in een kleedkamer geen andere doelmatige plaats beschik-

baar is, moet voor berging van de schoenen, op ten minste 0,10 m

boven de vloer, een doelmatige schoenenplank van ten minste
O,25 m strekkende lengte per persoon zijn aangebracht' De ruimte
tussen de schoenenplank en de vloer dient te zijn afgesloten door

middel van een Plint.
3. De vrije vloeroppervlakte van een kleedkamer moet per persoon

voor allen, die geliiktijdig van dit lokaal gebruik maken ten minste
zijÍrl
a. O,4O m', indien de klederberging in kleerkastjes of in een kast

geschiedt;
b. 0,35 m', indien «le klederberging op andere wiize plaatsvindt,

met clien verstande, dat de vloeroppervlakte onder de kleren-

haken voor zover die door schoenenplanken wordt ingeno-

men, geacht wordt voor ten hoogste 0,03 m'per persoon in
deze O,35 m' begrepen te ziiÍr indien legplanken aanwezig

zijn, geldt het voorgaande op overeenkomstige wi1ze, teu\
deze legplanken op zodanige hoogte ziin aangebracht, dat zii

voor de berekening van de vrije vloeroppervlakte in hun
geheel buiten beschouwing blijven.



4. Een kleedkamer moet doelmatig zijn geventileerd, mede opdat
clroging van kleding en schoeisel mogelijk is.
Een kleedkamer mag geen deel uitmaken van een werklokaal of
van een schaftlokaal en mag niet srorden gebezigd als bergplaats
van materialen of gereedschappen.

).
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beschikbaar zijn, bestemd voor berging van de klecleren, welke de
werknemers afleggen of ver-wisselen bij de aanvang of het eincle van
hun arbeid. Deze kledingbergplaats moet voldoen aan artikel 53e.

Toelichting bij artikel 53d.
Zie ook de uitzondering in artikel 53k lid 2.

É,2o l. Een kledingbergplaats moet zodanig ziin ingericht, dat voor elke
) JW werknemer twee klerenhaken zijn aangebracht; de onderlinge

afstand van de klerenhaken moet ten minste 0,50 m bedragen.
Boven klerenhaken dient een legplank te zijn aangebracht van ten
minste 0,25 m breedte.

2. Een kledingbergplaats moet doelmattg zijfi geventileerd, mede
opdat droging van kleding en schoeisel mogelijk is.

3. Een kledingbergplaats mag geen deel uitmaken van een schaftlo_
kaal.

<2f 1. In of bil een fabriek of werkplaats moet voor de werknemers een
) J I doelmatig ingericht schaftlokaal beschikbaar zijn hetwelk voldoet

aan afrikel 539.
2. In afwijking van het eerste lid mag, indien de tijdsduur van het

werk niet langer dan 4 weken bedraagt en daarbij minder dan l0
werknemers werkzaam zijn, worden volstaan met een behoorlijke
schaftgelegenheid, welke voldoer aan her derde lid.

3. Een behoorlijke schafrgelegenheid als bedoeld in het vorige lid
wordt geacht beschikbaar te zijn, indien een in het koucle jaarge_
tijde voldoende verwarmde, doelmatige lokaliteit beschikbaar is,
waarin voor de personen, als becloeld in het vorige lid, een tafel en
behoodijkc zitgelegenheden beschikbaar zijt. Deze lokaliteit mag
geen cleel uitmaken van een werklokaal.

ïoekchting
Zie ook de uitzomdering in artikel 53k lid 1.

(,2fr I À. lndicn een schaftlokaal besremd is voor geliikrijdig gebruik
) Jö van minder dan 20 werknemers, moet hct vloeroppervlak per

pefsoon ten minste 1,25 m. en het totale vloeropperwlak ten
minste 7,5 m, beclragen;

b. Indien een schaftlokaal bestemd is voor gelijktijclig gebmik
van 20 of meer werknemers, moet het vloeroppervlak per
pefsoon ten minste 1 m, en het totale vloeroppervlak ten min_
ste 25 mr bedragen.

2. De gemiddelde hoogtc van t:en schaÍilokaal mag niet mincler
bedragen da:n 2,5O m. De hoogte mag nct.gens minder zijn dan
2 m. Voor elke persclon moet ten minste 3,5 mr vrilc luchtmimte



).

1t.

5.

10.

11.
12.

beschikbaar ziit, met dien verstande, dat met 3 m3 vrije luchtruim-
te per persoon kan worden volstaan, indien overigens de accom-
modatie van het lokaal zodanig is, dat de vrije luchtruimte als

genoegzaam is aan te merken.
Een schaftk)kaal moet overdag voldoende door direct daglicht en
moet zo nodig voldoende door kunstlicht zijn vedicht. Een schaft-
lokalalzal cloor daglicht voldoende vedicht worden geacht, indien
de lichtopeningen, welke direct daglicht toelaten, een gezamenlijk
oppervlak hebben van ten minste 1/10 van het vloeroppervlak.
Deze lichtopeningen moeten zoveel mogeliik uitzicht op de omge-
ving bieden.
In een schaftlokaal moet op doeltreffende wijze voldoende toe-

voer van verse lucht en afuoer van bedorven lucht onder vermij-
ding van tocht ziln gewaarborgd. In elk geval moet daartoe in een

schaftlokaal waar niet door mechanische hulpmicldelen een vol-
doencle luchwerversing gewaarborgd is, het gezamenliik opper-
vlak van de aÍiluitbare ventilatieopeningen, die rechtstreekse
gemeenschap met de buitenlucht kunnen €ieven, ten minste 1/25
van het vloeropperwlak en niet minder dan 0,40 m' beclragen,
waarbij deuropeningen, welke als toegang clienen, niet worden
meegerekend.
Een schaftlokaal moet zodanig ziin ingericht en onderhouden, dat

de werknemers, die er gebruik van maken, beschut zijn tegen
nadelige invloeden van de weersgesteldheid.
De vloer van een schaftlokaal moet van zodanige constructie ziin
dan wel van een zodanige bedekking zijn voorzien, clat hij gemak-

kelijk en goed kan worden gereinigd.
In een schaftlokaal moet voor elke werknemer, die daarvan
gebnrik maakt, een doelmatige stoel beschikbaat z1il.
a. In een schaftlokaal moeten een of meer tafels beschikbaar

zijn, waawan het tafelblad hetzij naadlo<-rs is, hetzij voorzien is

van een naadloze bedekking.
b. Elke werknemer moet kunnen beschikken over een tafelop-

pervlak van ten minste (0,60 m x 0,30 m) m' , met dien ver-
stande, dat hierbii de maat van 0,60 m langs de tafelrand
wordt gemeten.

c. Een tafel mag niet aan de vloer zijn bevestigd; de vloer onder
de tafel moet ziin vrijgehouden.

Een schaftlokaal moet in het koude iaargetiide volcloende ziil:ver-
warmd. Hiertoe moet een brandveilige verwarmingsinstallatie van
cleugdeliike constructie, van voldoende capaciteit in verhouding
tot de te verwarmen ruimte beschikbaar ziin. Rook en verbran-
clingsgassen van de verwamingsinstallatie moeten veilig en doel-
matig worden afgevoerd. Vaste brandstoffen, die in een schaÍtlo-
kaal aarwezig zijn, moeten zijn opgeslagen in een brandstoffen-
bak.
In een schaftlokaal moeten een voldoend aantal papiermanclen of
-bakken en een voldoend aantal asbakken beschikbaar ziin.
Een schaftlokaal moet voldoende zindelijk zijn gehouden.
Een schaftlokaal mag niet als werklokaal, noch als bergplaats wor-
den gebruikt.
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53h Indien de plaats van de werkzaamheden op een zodanige afstand van
het schaftlokaal is gelegen, dat de werknemers hiervan bij korte schaft-
tijden of bij slechte weersgesteldheid redelijkerwiis geen gebruik kun-
nen maken en ter plaatse niet een schaftwagen kan worden aange-
voerd en opgesteld moeten voor hen bovendien behoorlijke tegen
weer en wind voldoende beschutting biedende verplaatsbare schuilke-
ten beschikbaar zijn.

I. Indien
a. de aard der werkzaamheden zodanig is, dat de plaats, waar

deze worden verricht zich van dag tot dag wijzigt, zoals bij
wegenaanleg en het aanleggen van ondergrondse leidingen of

b. een werk ten hoogste twee maanden zal duten en tevens daar-
bij niet meer clan 20 werknemers werkzaam zijl'l, kÀtt in afwij-
king van de artikelen 53b tot en m€t 53g worden volstaan met
het beschikbaar hebben van één of meer schaftwagens met
klederberging ofvan schaft- en kleedwagens.

Het vloeropperwlak van een schafrwagen moet pef persoon ten
minste 0,85 m'bedragen. De hoogte, gemeten van de vloer tot het
plafond, moet gemiddeld ten minste 2,10 rn en mag ncrgens min-
derdan2mbedragen.
Een schaftwagen moet oyerdag voldoende door direct daglicht
zijn verlicht. Een schaftwagen zal door daglicht voldoende verlicht
worden geacht, indien de lichtopeningen, welke direct daglicht
toelaten, een gezamenlijk opperwlakte hebben van ten minste 1/8
van het vloeroppervlak en ten minste 1 m,. De lichtopeningen
moeten in de beide langswanden van de wagen gelijkelijk zijfi aan-
gebracht.
Een schaftwagen moet zo nodig voldoende en doelmatig door
kunstlicht ziin vedicht.
Een schaffwagen moet doelmatig kunnen worden geventileercl.
De toevoer van verse lucht moet geschieden door middel van
afsluitbare yentilatie-openingen. De doodaat van deze openingen
mag in totaal niet minder clan l/32 van het vloeroppervlak en niet
minder dan 0,50 m']bedragen, waarbij deuropeningen, welke als
toegang dienen, niet mogen worden meegerekend. Ten minste
5O'/uvan het minimaal vereiste gezamenliike oppefflak dezer ope-
ningen moet in zijn geheel hoger liggen dan 1,60 m boven de vloer
van de schaftwagen.
De constructie van een schaftwagen moet zodanig zijn, dat hij vol-
doende beschutting biedt tegen weersinvloeden en dat hinderlijke
tocht is Yoorkomen.
a. In een schaftwagen moet een voldoend aantal doelmatige en

behoorlijke zitgelegenheden beschikbaaÍ zij17. Indien hier-
voor banken worden gebruikt, moet er voor elke werknemer
ten minste 0,50 m plaatsruimte beschikbaar zijn. Voor zover
een bank loodrecht op een der langszijden is geplaatst, mag
deze aan niet meer dan twee personen plaats bieden.

b. Een bank moet vast in de schaftwagen zijn aatgebracht en zijn
voorzien van een rugleuning, tenzij zij evenwijdig aan en
langs een wancl is geplaatst en deze wand mede als mgleuning
kan dienen en plaatselijk als zodanig doelmatig is uitgevoerd.

.).

7.

30

53i



c. De af'stand van de rugleuning of wand tot de voorkant van de

bank moet ten minste 0,35 m bedragen.
d. Bij een bank, die evenwijdig aan en langs de langswanden van

de wagen is aangebracht, moet de afstand tussen de voorkant
van de zitplaatsen en de tafelrand - horizontaal gemeten - ten
minste 0,24 m bedragen. De totale zitplaatsruimte (bankleng-

te) mag ifl dat geval niet meer bedragen dan 0,60 m, Yerme-

nigl'uldigd met het maximum aantal personen, waarvoor de

wagen bestemd is.

e. Bij een bank, die loodrecht op de langswanden van de wagen
is aangebracht, moet de afstand tussen de zitplaatsen en cle

tafelrand ten minste 0,15 m bedragen en moet voofts in de

langsrichting van de wagen een gangpad ter breedte van ten
minste 0,50 m beschikbaar ziin. De ntimte onder een bank
moet behoorlijk kunnen worden gereinigd.

8. a. In een schaftv/agen moeten één of meer tafels beschikbaar
ziin met een breedte van ten minste 0,60 m. Het tafelblad
moet hetzii naadloos ziifi, hetzii ziin voorzien van een naadlo-

ze bedekking.
b. Elke werknemer moet de beschikking hebben oYer een tafel-

oppervlak van ten minste (0,60 x 0,30 m) m:, met dien ver-

stancle, dat hierbij de maat van 0,60 m langs de tafelrand
wordt gemeten.

c. De vloer onder elke tafel moet ziin vriigehouden.
9. Een schaftwagen moet in het koude jaargetijde voldoende ziifiver-

warmd. Hiertoe moet een deugdeliike constructie, van voldoende
capaciteit in verhouding tot de te verwarmen rrrimte beschikbaar

zijn. Rook en verbrandingsgassen van de verwarmingsinstallatie
moeten veilig en doelmatig worden afgevoerd. In een schaftwagen
moet een cloelmatige bergruimte beschikbaar zijn voor voldoende
tlrandstof.
In een schaftwagen moeten een papiermand of -bak en voldoende
asbakken beschikbaar zijn.
Voor het bergen van klederen van de werknemers moet een kleed-

wagen beschikbaar zíin, tenzii een schaftwagen voor een gedeelte

als kle«lingbergplaats is ingericht, in welk geval cle schaftruimte en

de kledingbergplaats van elkaar gescheiden moeten zijn.
12. De ruimte voor klederberging in een kleedwagen, zowel als die in

een schaftwagen, moeten doelmatig ziin ingericht, met dien ver-

stande, claÍ deze ruimte per persoon, die er gebruik van maakt, van

vol<loende hoogte en ten minste 0,15 m breedte en0,45 m diepte
is. De ruimte voor klederberging in een kleedwagen, alsmede cle

klectingbergplaats in een schaftwagen moeten doelmatig zijn
geventileerd, mede opdat droging van kleding en schoeisel moge-

lijk is.
13. De schaftruimte en de kledingbergplaats in een schaftwagen als-

mecle een kleedwagen mogen niet tevens als bergplaats voor mate-

rialen en gereedschappen worden gebezigd.

14. Aan de buitenzijde van een schaftwagen moet nabij de toegangs-

deur een opvallend en duidelijk leesbaar opschrift ziin aange-

bracht, aangevend het maximum aantal personen, dat gelijktijdig
in de wagen mag verblijven.
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<22 In of bii een fabriek of werkplaats , waar 20 of meer werknemers tege_
) J t liikertiid werkzaam zijn te wier behoeve een schaftlokaal of een schaft-- wagen ter beschikking dient te ziin, moeten op een doelmatige plaats

de nodige voorzieningen zijn getroffen om voor cle werknemers
v/arme dranken, zoals koffie en thee, te kunnen bereiden of om door
cle werknemers meegebrachte clranken te kunnen verwarmen.

5 3k', iËf"ï ;i ::'JïiJË ::;ffiïï:,J, ïËíilï:ti;:: iíffi ïff :
re omstandigheden van plaatselijke aarcl het mogeliik maken, dat
de werknemers, cle schafttijden cloorbrengen in hun woning, in
een verblijf, als becloeld in artikel 531, of in een andere doelmatige
lokaliteit, §/aar geen sterke draflk q/ordt verstrekt en welkc voor
hen kosteloos en zonder verplichting tot het maken van een ver_
tering toegankeliik is.

2. De artikelen 53b, 53d, 74 en75 zijtt fiet van toepassing ten aan_
zien v^n de werknemers, die gehuisvest zijn in een verblijf, als
bedoelcl in artikel 531, voor zover de afstand daatwan tot het werk
het niet onmogelijk maakt, dat de werknemers de daarin a?inwezr-
ge klederberging en wasgelegenheid gebn.riken.

< 2l Inclien in een fabriek of werkplaats werknemers werkzaam ziy'n, clie in
) JL verband met de ligging van het werk de tiidsruimte tussen het einde en

het begin van hr.rn dagelijkse werktijd redelijkerwijs niet in hun woning
kunnen cloorbrengen, moeten uitsluitend voor hen bestemde gunstig
gelegen en goed bereikbare verblijven, bestaande uit woon- en slaap-
vertrekken met aanhorigheden beschikbaar zijrt, welke aan de artike_
len 53n en 53p rot en met 53x voldoen.

53mil'ffi iiii:;:'J#.ï:ii':ïïl'.:1ff l:iiï5.i;i*',,ï,:H;ïïï;
werk een behoorlijk onderkomen in een pension of kosthuis genieten.

53n' }Ïffi:ïfff,'*Ínoet 
bestemd zijn voor een sroep van ten hoog-

2. Het vloeropperwlak van een wooÍlvertrek moet ten minste 15 m,
bedragen. De hoogte moet ten minste 2,5O m zijn. Geen der zijden
van het vertrek mag een geringere lengte hebben dan 3 m. Voor
elke persoon moet ten minste 5 mr vrije luchtruimte beschikbaar
zlin.

3. Een woonvertrek moet overdag voldoende door daglicht ziiflyer
licht. Een woonvertrek zal cloor daglicht voldoende verlicht wor-
clen geacht, indien de lichtopeningen, welke direct daglicht toela_
ten, een gezamenlijk oppervlak hebben van ten minste l/lO van
het vloeroppedak. Deze lichtopeningen moeten zoveel mogeliik
uitzicht op de omgeving bieden.

4. In een woonvefirek moet op doeltreffencle wijze voldoende toe-
voer van verse lucht en afvoer van bedorven lucht onder vermii_
ding van hinderliike tocht zijn gewaarborgd. In ieder geval moer
daartoe in een woonvertrek, waar niet door mechanische hulp-
middelen een voldoende luchtverversing gewaarborgd is, het
gezamenlijk oppervlak van de afsluitbare ventilatie-openingcn, die
rechtstreeks verbinding met cle buitenlucht kunnen Íacven, ten



mifisÍe l/25 van het vloeroppervlak bedragen, waarbij deurope-

ningen, welke als toegang dienen, niet worden meegerekend.
Bovendien moet een, doelmatig matig geplaatst, deugdeliik lucht-
rooster aanwezigziin.

5. a. In een woonvefirela moet één of meer tafels met een breedte
van ten minste 0,70 m beschikbaar ziin. Het tafeloppervlak
moet hetzi, naadloos zijfl, treÍzii ziifi YooÍzien van een naadlo-

ze beclekking.
b. Ie<Iere persoon moet de beschikking hebben over een tafel-

oppervlak van ten minste 0,21 m'.
6. In een s/oonvertrek moet voor elke werknemer, die daawan

gebruik ma'akt, een doelmatige stoel beschikbaar ziin.
7. In een woonvertrek moet voldoende kastr-uimte beschikbaar zifn

voor opberging van gebruiksartikelen geen klederen ziifide, zoals

eetgerei en gescheiden daawan lectuur en spelen.
8. De vloer van een woonvertrek moet van zodanige constftictie ziin,

clan wel van een zodanige bedekking zijn voorzien, clat deze de

§varmte slecht geleidt en gemakkeliik en goed kan worden gerei-

nigd.
9. In het koude iaargetijcle moet een s/oonvertrek voldoende zijn ver-

warmd. Hiefioe moet een verwarmingsinstallatie van deugdeliike,
brandveilige constructie en voldoende capaciteit in verhouding
tot cle te verwaÍmen ruimte beschikbaar ziin. De aÍVoer van rook-
en verbrandingsgassen moet veilig en doelmatig 21ifl. Bli gebruik
van vaste brandstoffen, die in het dagverblijf aatwezig ziin, moe-

ten deze zijn opgeslagen in een brandstoffenbak.
10. In een woonvertrek moeten tenminste een papiermand of -bak en

voor elke tafel een asbak beschikbaat ziin.
11. De toegang van buiten tot een woonvertrek moet Yoorzien ziin

van een doelmatig tochtportaal.

13

53O f1.ïÏ.*""" 
of slaapvertrek mogen geen warme maaltiiden worden

/ ^D -- Voor het berciden van maaltijden ten behoeve van de werknemers,

> 5P L.etloeld in artikel 531, moet ,ru6i1 d. daar be<toelde verblijven een daar-
- - 'L toe gcschikte ruimte, voorzien van het benodigde, cloelmatige ke,ken-

gcrci besch.lkbaar ziin.

53q In cle onmicklelliike nabijheid van een woonvertrek moet voor de

groep werknemers, die daarvan gebruik maakt, een uitsluitend
lrooi al. groep bestemcl, binnendoor bereikbaar slaapverÍrek
beschikbaar ziin.
Een slaapvemrek moet voor iedere persoon, die daarvan gebruik

maakt, een vrije luchtruimte Yan ten minste 8,75 mr en een vloer-

oppervlak van ten minste 3,50 fl' hebben terwijl de gemiddelde

hóàgte ten minste 2,5O m, de lenlpc ten minste 2 m en de breedte

eveneens ten minste 2 m moet ziin.
Een slaapvertrek moet ziinvoorziet van in de buitenwanden aan-

gebrachte lichtopeningen, waardoor voldoende licht binnen-
treedt. Een slaapvertrek zal door daglicht volooende vedicht wor-
den geacht, indien <le lichtopeningen, welke direct daglicht toela-
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ten, een gezamenliik oppervlak hebben van ten minste l/16 van
het vloeroppervlak.
De in de buitenwanden van een slaapvertrek aangebrachte ramen
moeten zodanig kunnen worden geopend, dat het gezamenlijk
oppervlak van de ventilatie-opening tefl minste 1/25 van het
vloeropperwlak en niet minder dan 0,40 m, bedraagt. tsovendien
moet een doelmatig geplaatst, deugdelijk l,rchtrooster aanwezig
ziin.
Een slaapveftrek mag rroor geen ander doel worden gebezigd en
moet van een woonveÍrek, alsmede van bedriifsruimte ziin
gescheiden door dichte wanden, vloer en zoldering, behoudens de
voor toegang en/of uitgang dienende deuren. Een slaapvertrek
mag niet in directe yerbinding staan of kunnen worden gebracht
met een kookmimte, noch deel uitmaken van een schaftlokaal.
Een slaapvertrek, waarin geen buitendeur aanwezig is, moet,
behalve de voor gewoon gebruik dienende toegang of uitgang,
nog een uitgang zoveel mogelijk aan de andere zijde van het ver-
trek hebben, die gelegenheid biedt om de begane grond buiten
het gebouw veilig te kunnen bereiken. Doorgangen kleiner dan
0,65 m x 0,65 m ziln als nooduitgang niet toegelaren.

In een slaapvertrek moet voor iedere werknemer, die daarvan
gebruik maakt, een behoorlijk ledikant beschikbaar zijn van ten
minste 1,90 m lengte, 0,85 m breedte en waarvan de onderzijde op
ten minste 0,35 m boven de vloer is gelegen.
Naast elk ledikant moet langs de ene lange zijde dtawan uitslui-
tend ten behoeve van deÉiene, die van dit ledikant gebruik maakt,
een rlrimte aaÍ\wezig ziiÍ Íff breedte van ten minste 0,50 m.
Ledikanten mogen niet met de lange zijden tegen elkaar zijn
geplaatst.
De ruimte tussen twee ledikanten moet ten minste 0,50 m bedra-
gen, tenzij zich ertussen een schot of wand van doelmatige hoog-
te bevindt.
Ledikanten mogen niet boven elkaar ziln aangebracht.
De ruimte onder de ledikanren moer behoorlijk worden gereinigci.
Voldoende en behoorlijk beddegoed moet ter beschikking zijn
gesteld, tenzij op andere wiize daarin is voorzien.
Een slaapvertrek mag uitsluitend dienen vooj personen van gelijk
geslacht.

5.

6.

53r 1

5.
6.
7.

53sffiïï',::ï:'ff:'[,ïïï"-ï.,ff ::J:*5ï';3;:.XtrffJff]ïif
Éaen een cloelmatig ingerichte afsluitbare kast beschikblaÍ zljn Ífiet
inwendipie horizontale afmetingen van ten minste 0,60 m x 0,45 m.

53t I i"::.:ï1#:i:'à:,il'ffi*#:.iïi:,"-t:l ;lï:iJïï:ff;
stok beschikbaar zijn voor het ophangen van overkleren.

2. Behalve een kapstok, als bedoeld in het eerste lid, moet in cle
onmiddellijke nabijheid van de \À/oon- en slaapvertrekken een zo
mogelijk van die vertrekken uit binnendoor bereikbare, geschikte
ruimte aanwezig zijl:,, waarin de klecling en het schoeisel zodanig
kunnen worden opgehangen, onderscheidenlijk neergezet. clat



cloelmatig drogen en luchten mogelijk is. Deze ruimte moet goed

kunnen worden geventileerd en zo nodig zijn verwarmd.

, ^D -- In de onmiddellijke nabijheid van de woon- en slaapvertrekken moet

) rU voor elke 8 of mincler personen een van daaruit binnèndoor bereikbaar 35

toilet beschikbaaÍ ziiÍr. Ten aanzien Yan een toilet zijn de artikelen 56,

58, 60 en 61 van toePassing.

? -D -- Woon- en slaapvertrekken met aanhorigheden moeten zo nodig vol-

) 5V doende cloor kunstlicht ziin verlicht.

; -D 
-_W?iar 

meer dan 32 werknemers in verblijven, als bedoeld in arikel 531,

)JW rtiig.hritu.tt, moet indien de ligging van het werk dit noclig maakt

een slaapvertrek voor zieke werknemers aanwezig ziin. De grootte van

dit vertrek moet zodanig ziir., dat daarin voor elke 100 of minder per-

sonen ten minste één ledikant kan worden geplaatst, ten aanzien waar-

van artikel 53r, eerste licl, van overeenkomstige toepassiflg is.

1-D-- l. De buitenwanden en de dakbedekking van een verblijf, als

>5X bedoetd in artikel 531, moeten warmtèkerencl, watercliiht en

tochtvrii zijn.
2. Een verblilf, als bedoeld in artikel 531, moet voldoende zindelilk

ziln gehouden.
3. Voor reinigingsgereedschappen zoals bezems, emmers en dergelij-

ke moet een afzonderliike bergplaats beschikbaar ziin.

§Ob. fleedruimten, kledingbergplootsen, schoft-

lokolen, dog- en nochtverbliiven, een en onder voor
zoyer betre[king hebbend op fobrieken of we.rkploot-

sen, ols bedoelj in ortikel I o, tweede lid, onder g

Toelichting
De regels uan deze paragraaÍ gelden speciaal uoor baggerntolens,
zand- en grindzuigers en clergeliike.

l. De artikelen 53b tot en met 531 gelden mede ten aatnien van bag-
germolens, grind- en zandzuigers. Artikel 5Sfgeldt echter niet ten
aanzien van baggermolens, grind- en zandzuigers, voor zover de
regeling der werktijden, de duur van de schafttiiden, de afstand tot
het werk of anclere omstandigheclen van plaatseliike aarcl het
mogelijk maken, dat cle werknemers, de schafttiidefl doorbrengen
in hun woning, in een verblijf bedoeld in het tweede lid of een

anderc doelmatige lokaliteit, waar geen sterke clrank wordt ver-

strekt en welke voor hen kosteloos en zoncler verplichting tot het
maken van vertering toegankelijk is.

2. Op baggermolens, grind- en zandzrigets, aan boorcl waarvan twee
of meer werknemers zijn p;ehuisvest, moeten voor hen verbliiven,
bestaancle uit woon- en slaapvertrekken en keuken beschikbaar
zijn, welke voldoen aan het derde tot en met het negentiende lid.

3. Een woonveftrek moet voor ieclere persoon, die hiervan gebruik
maakt, een vrije luchtruimte Yan ten minste 3,5 mr hebben en

54
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moet een lengte van ten minste 2 m en een breedte van ten minste
1,75 m en een hoogte van ten minste 2 m hebben. De hoogte
wordt gerekend van de vloer tot aan de onclerkant van de in het
s/oonvertrek doorlopende dekbalken.
In een woonvertrek moeten één of meer tafels beschikbaar ziin.
Het tafelblad moet hetzij naadloos zijn, hetzij zijn voorzien van een
na,a.dloze bedekking. Voorts moet in dat woonvertrek voor elke
werknemer een doelmatige zitgelegenheid beschikbaar zijn.
Een woonvertrek en een slaapyertrek moeten overdag zo mogelijk
door daglicht zijn verlicht en zij moeten voldoende ziin gevenri-
leerd. Hindedijke warmtestraling moet zoveel mogelijk zijn tegen-
gegaan.
Een slaapvertrek moet een minimum vrije luchtmimte per per-
soon en een minimum lengte, breedte en hoogte hebben als in het
derde lid genoemd, waarbij de hoogte wordt gerekend van de
vloer tot aan de onderkant van de in het slaapvertrek doodopende
dekbalken.
In een slaapvertrek moet voor iedere persoon, die daarvan gebruik
maakt, een behoorlijk ingerichte slaapplaats beschikbaar ziin yÀ:n
ten minste 1,90 m lengte en ten minste 0,70 m breedte.
De slaapplaatsen moeten behoorlijk van elkander gescheiden, elk
afzonderlijk toegankelijk en gemakkelijk uiteen te nemen ziin.
De onderkant van een slaapplaats moet ten minste 0,15 m boven
de vloer zijnaangebracht en die van een daarboven gelegen slaap-
plaats halverwege tussen de onderliggende en de bovenbegren-
zing van het slaapvertrek. Meer dan twee slaapplaatsen mogen niet
boven elkander zijn aangebracht.
Na plaatsing rzan kooien, kasten en ander noodzakelilk meubilair,
moet voor de gezamenlijke gebruikers per persoon een vrij vloer-
oppervlak van ten minste 1 m'beschikbaar zijn.
Een slaapvertrek mag geen deel uitmaken van of in directe verbin-
ding staan met een werklokaal, een bergplaats of een keuken.
Het dek, dat een slaapvertrek aan de bovenzijde begrenst en de
schotten, welke het van de buitenlucht afsluiten, moeten water-
dicht zijn.
De vloer van een slaapvertrek moet ziin samengesteld uit of bedekt
met een materiaal, dat de warmte slecht geleidt.
Het stalen dek boven een slaapvertrek moet zijn beschoten. De
beschieting van een dek boven een nachtverbliif moet onmiddel-
lijk tegen dit tlek zijr, aangebracht, dan wel bestaan uir een weg-
neembaar plafond, aansluitend tegen de dekbalken. Indien de sta-
len wanden zijn beschoten, moet de beschieting voor onderzoek
en reiniging gemakkelijk wegneembaar zijn.
De wanden en de zoldering moeten met eeÍr goed clekkende verf
van heldere kleur zijn geschilderd.
Onrzerminderd het bepaalde in artikel 64 moeten woon- en slaap-
vertrekken en aanhorigheden zo nodig van een doelmatige kunst-
verlichting zijn v o orzien.
Voor het bereiden van de maaltijden ten behoeve van de gehuis-
veste werknemers moet een behoorlijke, afzonderliike mimte
ingericht als keuken beschikbaar zijn, voorzien van het benodigde
keukengerei.

6.

7.

14.

8.

9.

t2
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r5.

t6

r7

1 ér.
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§7. Oe toiletten en urinoirs

l. In een fabriek of werkplaats moet voor de werknemers ten minste
één toilet ziln.

2. In een fabriek of werkplaats, waar l0 of meer medewerkers gelijk-

tijdig werkzaam plegen te zljr.,, moet voor iedere 15 of minder
werknemers van hetzelfde geslacht tenminste één toilet zijn. Voor
mannen mag voor een deel met urinoirs worden volstaan mits er
tenminste één toilet voor iedere 25 of minder mannen is.

I í De toiletten en urinoirs moeten zodafiig zijn geplaatst en worden

) O onclerhou6en , d^t zii voor alle in cle fabriek of werkplaats arbeidende
personen, voor wie zil bestemd zijn, gedurende hun verblijf aldaar

behoodijk te bereiken en te gebruiken zijn.

E' - 
voor werknemers, die geregeld in zeer wafme lokalen arbeicl verrich-

) / ten of aan grote s/armt; ziln blootgcsteld. moeten de toiletten cn uri-

noirs tochtvrii en binnendoor zijn te bereiken.

a (t Iedere toilet of urinoir moet doelmatig ingericht zijn, goed rein kunnen

) ö worden gehouden en voldoencle zijn geventileerd. Een toilet moet van

het benodigde ziin voorzien. Een toilet moet overdekt- z1ifl efi zodanig
zijn afgeschoten clat het bij gebruik behoodijke afzondering waarborgt'

I ttt In een fabriek of werkplaats, waar 10 of meer personen arbeid verrich-

>y a.n, nro.,.., de toilettèn naar seksen gescheiden en van een 6uidelijk
opschriÍt, aanduidende de sekse, waarvoor zij bestemd zijn, voorzien
zr1n. De toegangen tot voor verschillende seksen bestemde toiletten
moeten zictr zo mogeliik niet in elkaars nabiiheid bevinden.

6o
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1. De toiletten en urinoirs moeten ziin voorzien van een goedwer-
kende doorspoelinrichting met een stankafsluiting tenzij dit rede-

lijkerwijs niet kan worden gevergd.
2. In<lien de toiletten e n urinoirs fiet ziiÍr voorzien van een goedwer-

kende doorspoelinrichting met een stankafsluiting en evenmin
daarmede gelijkwaardige inrichtingen zijn, die geen stank ver-

spreiden, mogen deze niet in directe verbinding staan met enig
werklokaal noch met een schaftlokaal of nachtverblijf. De ruim-
ten, waardoot deze toiletten of urinoirs van de werklokalen,
schaftlokalen of nachtverblijven gescheiden ziit, moeten op de

buitenlucht worden geventileerd, zodanig, dat geen stank in de

werklokalen, schaftlokalen of nachtverblijveÍl waameembaar is.

In of in de onmiddellijke nabijheid van de toiletten of urinoirs moet een

vol<loend aantal wasbakken a nwezrg zijn. De wasbakken moeten doel-

matig zijn geplaatst, beschikken over stromend s/ater en van het beno-

digde ziin voorzien.
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Toelicbting
Ar.tikel 5B en 61: "Doelmatig" betekent: gescltikt uoor bet gebruik
dat eruan zal uorden gemaakt. "Van ber benodigde uoorzien" bete-
kent dat er in toiletten toiletpítpier moet zijn en bij uasbakken zeep
en banddoek.
Artikel 60, lid l: Het begrip "reclelijkenuijs" uortlt toegelicbt in cle
inleiding uan dit boek onder bet kopje "Reclelijkbeidscriterium".

§8. Het verkriigen von voldoende en doelmotige ver-
lichting door kunstlicht

1. Bij gebruik van kunstlicht moet een v/erklokaal voldoende en cloel-
mxig zijn verlicht.

2. Een plaats, waat werkzaamheden worden verricht, moet zonodig
voldoende en doelmatig door kunstlichr ziin vedicht.

3. De kunstverlichting moet zijn aangepast aan de aard van het werk.
De verlichtingssterkte moet voldoende zijn voor de te verrichten
werkzaamheden.

4. Een lichtbron moet zodanig geplaatst en ingericht zijn, dat het
licht de werknemer direct of indirect tijdens de arbeid niet hin-
dedijk in de ogen schijnt.

Zolang werknemers, met uitzondering van dezulken, die met toezicht
of bewaking zijn belast, in de fabriek of werkplaats aanwezigzijn, moe-
ten de toiletten, urinoirs, gangen, trappen, fabriekterreinen en overige
gedeelten van een fabriek of werkplaats zodanigzijn verlicht, dat veilig
verkeer en verblijf aldaar voldoende is gewaarborgd.

63

64

66

la-< In fabtieken of werkplaatsen, waar meer dan 100 personen in één
l, ) gebouw plegen te verblijven en de kunstverlichting door middel van

electriciteit plaats heeft, moeten zolang de beclriifsarbeitl geheel of
gedeeltelijk mer behulp van kunstlicht wordt uitgeoefend, zulke maat_
regelen zijn getroffen, dat bii enige stoornis in de lichwoorziening een
voldoende noodvedichting is gewaarborgd bij de uitgangen der werk_
lokalen en op de trappen, gangen en portalen, welke bij het vedaten
van de fabriek of werkplaats gebruikt moeten worden.

P-Bladen 85, 1 17, 128, 136, 169 en tB9.

§9. Bevorderen von zindeliikheid
Werklokalen met aanhorigheden, zoals ruimten voor klederberging,
kleedkamers, schaftlokalen en nachwerblijven, moeten vrij van grond-
en rioolwater, zindelijk en zoveel mogelijk vrij yan stof worden gehou-
den.

67 Toileten, urinoirs en wasbakken moeten zinclelijk worden gehouden.

De wanden en de zoldering van een werklokaal en van de aanhorighe-
den daarvan moeten tenminste eenmaal in de l5 maanden behoorli.l'k
worden ges/it, afge§/assen of op andere wijze gereinigd.

6s



/ n l. Een werklokaal moet van een doelmatige vloer ziin voorzien'

Oy 2. In een werklokaal, waarin voor de arbeid veel water worclt
gebmikt, moet de vloer zodanig zijn ingericht, dat het water
behoodijk kan afloPen.

trz\ De vloer van een schadelijk werklokaal, genoemd in artikel lb, catego-

/ V rie A, 1. 2. 3, 4, 5, 6,7,9', ll, 12,13 mei uitzondering van de werklo-
kalen, waarin witte phosphor, kwik of kwikverfoliesel een verdere
behandeling ondergaan, 14,15,16,18 of 19, categorie B, D, E, F, H, en

L. alsmede clie van een werklokaal, waarin aan een bederf onderhevige
stof wordt bewerkt of verwerkt, moet zodanig ziin ingericht, dat hii
kan worden geschrobd of gedweild, en moet ten minste eenmaal per

week of zovele malen meer als nodig bliikt, worden geschrobd of
gedweild. Voor een schadelijk werklokaal, behorende tot categorie E

of F van aftikel 1b, geldt cleze bepaling niet, indien de vloer op vol-
doende wijze wordt behandelcl met stofbindende olie en in de vloer
geen spleten ziin.

-f a De vlocr Yan een werklokaal, waarop het bepaalde in artikel 70 niet

/ L van loepassing is. moet worden geschrobd of gedweild. telkens binnen
de tiicl, die voor her onderhouden ener behoorlijke zindelijkheid nodig
blijkr. Indien de aard van het bedrijf of de samenstelling van de vloer
zich tegen schrobben of dweilen verzet, moet de vloer op anclere doel-

matige wijze voldoende worden gereinigd.

-) 
Het bii clc arheitl ontstane allal moet spoedig, en op doelmatige wiize

/ Zl worrlen rerwijderd.

-l ) Tegen verontreiniging door spuwen moeten cloelmatige voorzorgs-

/ ) maatregelcn zijn genomen; zo nodig moeten doelmatige spuwbakken
aanwezig ziin.

74 1. In of bij een fabriek of werkplaats, als bedoeld in artikel 1a, twee-
de lid, onder f alsmede in een andere fabriek of werkplaats, waar
werknemers aan grote warmte, stof of wril zijn blootgestelcl, moe-

ten voor die werknemers naar seksen gescheiden, binnenshuis en

doelmatig gelegen en ingerichte wasgelegenheden beschikbaar
zijrr.

2. Het aantal beschikbare wasgelegenheden moet beclragen één op
elke 10 of minder der in het eerste lid bedoelde werknemers, die
gelijktijdig rust- en schafttijden hebben, s/anneer het stof of vuil
niet van giftige aard en gemakkelijk te verwijderen is en in de

anclere gevallen ten minste één op elke 5 of minder der werkne-
mefs.

3. De vloer van cle wasgelegenheid moet van zodanige constructie
zi1n, dan wel van een zodanige beclekking zijn voorzien, rJat deze
geen water opneemt en gemakkelilk en goed kan worden gerei-

nigd.
4. Indien werknemers in of bij een fabriek of werkplaats gehuisvest

zijn in voor hen op grond van artikel 531 beschikbaar gestelde dag-

en nachtverbliiven moet voor elke 4 of minder werknemers een

binnendoor bereikbare doelmatige wasgelegenheid beschikbaar

ziin, welke voldoet aan het gestelde in het derde lid.

39
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1 < Op elke wasplaats moet schoon en zonodig verwarmd water kunnen
I ) toevloeien in voldoende hoeveelhcid.

76

Het gebruikte water moet kunnen wegvloeien. Voor elke wasplaats
moeten zeep ei tenzij andere doelmatige voorzieningen ziin getroffen
bruikbare handdoeken en zonodig nagelborstels in voldoende hoeveel-
lreid beschikb aat zijn.

Toelicbting
In de bouu kan een uitzondering gelden op artikel 74 en 75. Zie
ar"tikel 53k lid 2.

1. In een fabriek of werkplaats, waarin werknemers verblijven, die
door de aard van hun arbeid lichaamsreiniging van meer omvang
dan alleen van hoofcl, handen en voeten behoeven, moeten voor
die werknemers, behalve de in anikel T4bedoelde wasgelegenhe-
den, doelmatig gelegen en ingerichte badgelegenheden in vol-
doende aantal, doch ten minste één voor elke 20 of minder van
deze werknemers beschikbaar zijn.

2. Indien werknemers in of bij een fabriek of werkplaats gehuisvest
zijn in voor hen op grond van amikel 531 beschikbaar gestelde dag-
en nachtverblijven moet in de onmiddellijke nabijheid van de
woon- en slaapvertrekken voor elke 16 of minder werknemers
eefl, zo mogelijk binnendoor bereikbare, doelmatig ingericht bad-
gelegenheid beschikbaar zijn.

3. Het tweede lid geldt niet, indien nakoming van de in <Iat lid
genoemde yoorziening naar technische maatstaven gemeten rede_
lijkerwijze niet kan worden gevergd en tevens het aantal aldaar
gehuisveste werknemers fliet groter is dan 8.

1-7 De in deze paragraaf becloelde bad- en wasgelegenheden moeten gedu-
/ / rende een voor een behoorlijk gebruik voldoende tijd voor de werkne-

mers toegantelijk en behoodijk bruikbaar zijn.Vaar de bad- en wasgc,
legenheden zich in een afzonderlijke ruimte bevinden, mag deze in cle
hiervoren bedoelde tiid niet anders zijn afgesloten, dan met een slui-
ting, die door iedere werknemer te openen is.

7a In een fabriek of werkplaats moet een werknemer, die werkzaamhe-
I a, den verricht, waarbij zijn klederen of hoofdhaar blootstaan aan sterke

verontreiniging, de beschikking worden gegeven orrer een op afdoen_
de wijze gereinigd, doelmatig overkleed en hoof<lbedekking, die cloor
hem bij die werkzaamheden moeten worden gedragen.

Toekcltting
Artikel 7B beuat een uettelijke uerplicbting uoor uterknemers; zij
zijn uerplicbt r.tm de bescbermende kled.ing te dragen.

Uit de jurisprudentie
De kosten kunnen geen doorslaggeaend argument zijn om de uette-
lijke minimumeisen niet (of niet op tijd) na te leuen. Deze uitspraak
betreÍt met name de artikelen 66, 68, 71 en 72.
P-Bladen 58,70,71, 119, 169 en 171-1.



§,l0. Bevorderen von een droogliike temperotuur en

von voldoende luchverversing zonder hinderliike
tocht

4L

-^ 
Gebouwen en andere opstallen moeten zodanig zijn ingericht en wor-

/ y den onderhouden, dat, rekening houdende met de eisenwelke de aard

Yar. het bedrijf stelt, de daarin verblijvende werknemers ziin beschut
tegen nadelige invloeden van het buitenklimaat.

Temperatuur-index L.

f . in cteze paragraaf wordt verstaan onder temperatuur-index L, de

grootheid bepaald met behulp van de formule:
80

).

L= 42tl-8tln
Y-a 1111n

uit de tezelfder tijd en plaats gemeten droge luchttemperatuur (tl)
en natte luchttemperatuur (tln), beide uitgedrukt in graden Cel-

sius. Onder droge luchttemperatuur wordt verstaan de tempera-

tuur welke wordt aangewezen door een temperatuur-meettoestel,
s/aarvan het gevoelige meetgedeelte droog is en tegen straling is

afgeschermd. Onder natte luchttemperatuur wordt verstaan de

temperatuur welke wordt aaflgewezela door een temperatuur-
meettoestel, wilarvafl het gevoelige meetgedeelte is omwikkeld
met een vochtig poreus riiateÍja l, waarlangs de lucht in beweging
wordt gehouden.
Indien de luchtsnelheid niet meer dan 1 m/s bedraagt en de droge

luchttempemtuur en de stralingstemperatuur niet meer dan 5'C
verschillen, gelden ter Plaatse waar arbeid wordt verricht de arti-

kelen 82 en 83. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt de

stralingstemperatuur (ts) berekend uit de globetemperatuur (tg)

en de droge luchttemperatuur (tl) volgens de formule: ts = 2 tg - tl.
Onder globetemperatuur wordt verstaan de temperatuur welke
wordt aangewezen door een temperatuur-meettoestel, waarvan
het gevoelige meetgedeelte zich bevindt in het centrum Yan een

holle dof-zwarte bol met een diameter van 15 cm.
Wanneer de luchtsnelheid meer dan 1 m/s bedraagt of de droge

luchttemperatuur eÍl de stralingstemperatuur meer dan 5'C ver-

schillen, geldt ter plaatse waar arbeid wordt verricht artikel 84.

8L Ten behoeve van de beoordeling van klimaatsituaties ter plaatse waar

arbeid wordt verricht moeten zonodig doelmatige meetinstrumenteÍl
zijn aangebracht.

.r.<r §íarmeklimaatsituaties.
ó Z 1. Ter plaatse waar arbeid wordt vefficht mag de temperatuur-index

L niet meer bedragen dan29.
2. In afwijking van het eerste lid mag de temperatuur-index L meer

dan 29 bedragen in omstandigheden dat redelijkerwiis niet kan

worden vedangd dat aan het eerste lid wordt voldaan, mits de

arbeidsduur ter plaatse wordt beperkt en daarop aansluitend zo

mogelijk tijdelijk verblijf in een koelere omgeving wordt verschaft'
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Deze orn-standigheden worden geacht aanwezig te zijn onder meer
in of bij een kunstmatig verwarmde drooginrichting, oven of
stoomketel; bij warm weer in een bijzondere open of besloten
ruimte, zoals een in aanbouw, reparatie of onderhoud zijnd schip,
bouwwerk of tank; bij een bedrijfsstoring; dan wel bij bijzoncler
wafm weer.

3. Indien de temperatuur-index L buiten niet meer dan lg bedraagt,
mag de temperatuur-index L in een werklokaal, behoudens het
bepaalde in het vijfde lid, niet meer bedragefl daÍ-t 23.

4. Indien de temperatuur-index L buiten meer dan lg bedraagt, mag
cle temperatuur-index L in een werklokaal, behoudens het bepaal-
de in het vijfde lid, ten hoogsre 5 meer bedragen.
Teneinde grotere verschillen in de indices dan 5 te voorkomen
moeten doelmatige middelen zijn aangewend zoals een voldoencle
u/armte-isolerende constructie van de werklokalen, technische
voorzieningen ter regeling van het binnentlimaat of zonweringen.

5. In afwijking van het derde en vierde lid mag in een werklokaal
arbeid worden verricht, wanneer redelijkerwijze niet kan worden
yerlangd, clat aan het derde en vierde lid wordt voldaan, op grond
van de eisen die het produkt of het fabricageproces daar aan het
binnenklimaat stelt, zoals in spinnerijen, \ileveriien, breierijen,
cieegmakerijen, dan wel bij een bedriifsstoring, een en ander met
inachtneming van het bepaalde in het eerste en tweede lid.

Toelicltting
Artikel 82 lteefï cle bedoeling te uoorkomen rlat in te u)a.rme omstan-
cligbeden utorclt gezaerkt. Het afiikel geldt alleen uoor situaties waar
relatief u.rcinig uentilatie is en waar ueinig uerscltil is tussen clroge
lucbttemperatuur en stralingstemperatuur (zie artikel gO, tiít 2).
Denk bijuoorbeeld aan een loods onder niet-geitsoleercle golfplaten
u,aarop de zon recbtstreeks scbijnt. Lid I uan artikel g2 zegt dat
onder zulke omstandigbeden niet mag uorclen geuerkt. Als dit pro_
bleem zicb uoordoet, boeft men niet meteen aan bouwlzundige uer-
ancleringen te denken. Het probleem kan ook utorden opgetost met
organisator"iscbe maatregelen, bijuoorbeeld een ïropenrooster.
Licl 2 uan artikel B0 geeft aan elat er uitzonderingen op deze alge_
mene rep;el mogelijk zijn. De betekenis uan bet begrip ,,reclelijker-

tt)ijs" u)ordt toegelicbt in de inleiding uan dit bctek onder bet kopje
"Reclelijkbeidscriterium". Voor de uitzoncleringssituaties geldt tae|
dat bet uerk r.tnder boge temperatuur uan korte duur moet zijn en
dat er aansluitend gelegenheid uoor aJkoeling moet zijn.
Lid 3 en 4 uan artileel 80 geuen regels uoor bet uerscbil tussen bin-
nen- en buitunremperatuur. Lid 5 zegt dat aan die regels niet hoeft te
utorden uoldaan "u)anneer dat redelijkeruuijze niet kan tuorden uer-
langd". Alleen de aard uan bet prctdukt of uan ltetfabricageproces
komt in aanmerking als reden uoor een euentuele uitzonclering.

O U Koude klimaatsiruaries.
c), l. Ter plaatse waar arbeid worilt verricht mag cle temperatuur-index

L niet minder bedragen rJan lZ; overschrijding van die grens moet
worden voorkomen door doelmatige middelen aan te wenden,
zoals verwarmingsinstallaties of een voldoende warmte-isolerende
constructie van de werklokalen.



2. In afwijking van het eerste lid mag de temperatuurindex L minder
clan 12 bedragen in omstandigheden dat redelijkerwiis niet kan

worclen verlangd dat aan het eerste lid wordt voldaan, mits doel-

matige persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt, ver-

warmingsinstallaties of andere doelmatige middelen ziin aange-

wencl, dan wel cle arbeidsduur ter plaatse is beperkt en tiidelilk
verblijf in een q/armere omgeving mogelijk is gemaakt.

Deze omstandigheden worden geacht aanwezig te ziin onder
meef:
inclien het produkt of het fabricageproces aan het binnenklimaat
bepaalde eisen stelt;
in een kunstmatige gekoelde ruimte, zoals een koelhuis of vriescel;
bij koud weer in een bilzondere open of besloten ruimte, zoals een

in aanbouw, reparatie of onderhoud zijnd schip, bouwwerk of
tank, een houtloods ofeen ijzerpark;
in een ruimte waar door cle aard van het bedriif een deel der wan-
«len ontbreekt, zoals in een zagerii van bomen, hout of lang ijzer;
dan wel bij een bedrijfsstoring.

Toekcbting
Artikel 83 beeÍt de bedoeling te uoorkornen dat in te koude omstan-
rligbeden word I geuerkl.
Het artiket geld.t alleen uoor situa.ties tuaar weinig uentilatie is en

ueinig uerschil tussen droge lucbttemperatuur en stralingstempera-
tuur (zie artikel 80 lid 2). Denk bijooorbeeld aan een onuemtarmde
lootls in de uinter.

Lid 1 uan artikel BJ zegt dat onder zulke omstandigbeden niet mag
uorden getaerkt en dat er tteruarming en/of isolatie moeten uc-trden

toegePast.
Licl 2 geeft aan clat er aitzoncleringen mogelijk ziin "wanneer rede'

lijkertoijs niet kctn uorden aerlangd" dat aan de regel tuordt uol'
d.aan. Llitzonderingen ziin ecbter alleen mogeliik op grond uan de

ctmstandigbeden die in tid 2 ziin genoemd. Andere omstaruligbeden
zijn niet uoldoencle reden om een uitzonclering toe te staan'
Het ucsorscbrift uan persoonliike beschermingsmiddelen in lid 2
bctucít ook een uettetiilee uerplicbting uoctr toerknemers in, nameliik
de uerplicbting om die bescbermingsmiddelen te dragen.

Uit de jurisPrudentie
In (te.iurisprudentie komt bet Seuctl uoor uan een Sarage clie uolgens

lcet snelseruice-principe Loerkte en daarom de garagedeuren zomer
en ll)inter open bacl staan. De minister oordeelde dot er uerschillen'
de macttregelen mogeliile Luaren om uoor uoldoende tttarmte te zor-
gen: pneumatiscbe d.euren, een luchtgordiin, automatiscbe deuren,
doorzicbtige plastic Ítappen. Niet de aard uan bet tuerk maakte de

open deuren noodzakelijk, tnírar commerciële ouertuegingen De

Raad uan State g.1Í de minister geliik en de garagehouder moest

u armte u oorzieningen aanbrengen'

1. Indien arbeid wordt vefficht op een plaats waar zich een klimaat-

sitllatie voordoet oYereenkomstig artikel 80, derde lid, zoals in een

bedrijfsruimte waarin kunstmatig hoge luchtsnelheden worden
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opgewekt of onderhouden, of in een bedrijfsruimte waarin de
begrenzende oppervlakken, installaties of voorwerpen een aan-
merkelijke s/armtestraling veroorzaken, dan wel in de buitenlucht
ten gevolge van wind of zonnestraling, moeten zonodig ter
beschutting tegen de nadelige invloeden van hitte of van koude,
doelmatige middelen zijn aangewend of doeltreffende maatrege-
len zijn genomen als genoemd in artikel 82 onderscheidenlijk in
artikel 83.

2. Indien in een werklokaal of elders noodzakelijkerwijs arbeid
wordt vefficht op een plaats waar sterke warmtestraling heerst
moeten hete oppervlakken geïsoleerd zijn, warmtestralfuigskeren-
de schermen en persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals isole-
rende gelaatsschermen, overkleding, handschoenen, schoeisel,
hoofdbedekking, worden gebruikt of andere doelmatige middelen
worden toegepast, dan wel moet de arbeidsduur ter plaatse wor_
den beperkt en zo mogelijk tijdetijk verblijf in een koelere omge-
ving worden verschaft.

Toekcbting
Artileel B4 geeft regels uoor Loerksituaties cuaar sterke luclststromen
beersen en uaar grote uerscbillen zijn tussen stralingstemperatuur
en droge lucbtÍemperatuur. In ctie geuallen moeten beschuttende
uoorzieningen utorden aangebracbt. Dítt kunnen beel uiteenlopen_
de uoorzieningen zijn, naargelang cle situatie. Arïikel g4 houcít uoor
taerknemers de uerplicbting in om de persoonlijke bescbermings_
middelen ook te clragen, als die bij de gekozen maatregelen boren.

a < Indien werknemers in de regen arbeid verrichten of bij hun arbeid
lJ ) bespat worden met water dan wel in contact komen met natte of

koude oppervlakken, moeten, ter beschutting tegen cle na<lelige
invloeden daarvaq doelmatige middelen ziin aangewend, zoals vloer_
roosters, voetenbanken, verwarmde voetplaten, matten, regenschut-
ten, spatschermen, dekkleden of persoonlijke beschermingsmiddelen
worden gebruikt, zoals waterdichte of gevoerde handschoenen en
schoeisel, vochtkerende of isoleren«le overkleding en hoofdbeclekking.

Toelicltting
Voorzouer artikel 85 persoonlijke bescbermingsmiddelen uoor-
schrffi, zijn uerknelners uettelijk uerplicbt om die re dragen.

A6, Inclien werknemers bij de aanvang, tijdens of bij het einde van hun(rv arbeid zijn blootgesteld aan grote temperatuurswisselingen, moeten,
teneinde de werknemers te beschutten tegen de nadelige invloeclen
daarvan doelmatige middelen ziin aangewend of doeltreffende maatre-
gelen zijn genomen.

1. Een werklokaal moet ten behoeve van een voldoende algemene
luchtverwersing door middel van afi,oer van verontreinigde lucht
en toevoer vafl verse lucht, voorziefl ziir, vafi:
a. bij natuudijke luchtverversing: in de wanden of plafonds aan-

gebracht doelmatige toe- en afvoeropeningen, zoals venti-
latieramen, luchtroosters, zuigkappen;

87



b. bij een kunstmatige luchwerversing: doelmatig technische
voorzieningen, zoals ventilatoren.

2. Bij toepassing van een natuudijke luchtverversing moet in een
werklokaal:
a. gedurende de werktijden worden zorggedragen voor een zo

goed mogelijke luchtverversing, doot een doeltreffend
gebruik van de toe- en afuoeropeningen.

b. gedurende de rusttijden, waarin de werknemers het werklo-
kaal hebben verlaten, worden gelucht door het openzetten
van de toe- en afyoeropeningen, indien gedurende de vooraf-
gaande werktijden tengevolge van de weersomstandigheden
of anderszins een onvoldoende luchwerversing werd bereikt.

3. Bii toepassing van een kunstmatige luchtverversing moet in een
werklokaal gedurende de v/erktiiden en zonodig ook gedurende
de rusttijden, door een doeltreffend gebruik van de technische
voorzieningen worden zorggedragen voor een luchtverversing van
ten minste 10 mr per uur per werknemer.

4. Indien lucht of andere gassen, dampen of stof uit een werklokaal
kunstmatig worden afgevoerd, dienen tevens middelen voor de
toevoer van verse lucht te ziin aangebracht.

5. De luchwerversing van een werklokaal dient zodanig te geschie-

den dat geen hindedijke tocht optreedt.

P-Bladen 62,71, 142, 163, 169 en 189.
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§ t t . Het tegengoon von het ontstoon of de
verspreiding en het verwiideren von schodelii
hiniedilke iorp"n o[ gossen of von stof

ke o[

^^ 
Werklokalen met aanhorigheden. zoals ruimten voor klederberging,

y Z kleedkamers, schaftlokalen en nachtverbliiven, moeten zijn vrijgehou-
den van schadelijke of hinderliike dampen of gassen van grondwater,
yan een riool, van een toilet, van een mest- of I'uilnishoop of -put, van
een stal of dergelijke iffichting, Íeflzii de aard van het bedrijf dit ten
aarrzier, van het werklokaal onmogelilk maakt.

í\ É Alvorens een werknemer een put, riool, grondkuip, kelder, gashouder,
y > reservoir, silo of andere ruimte, waarin ichadelijke of hindèrlijke gas-

sen of dampen in zodanige mate kunnen voorkomen, dat bij verblilf in
die ruimte gevaar voor bedwelming, verstikking of vergiftiging bestaat,
betreedt of daarin afdaalt, moet uit een onderzoek zijn gebleken, dat
die gassen of dampen daarin niet meer in bedoelde mate voorkomen.

96
Gedurende het verblijf van een werknemer in een ruimte, als in artikel
95 bedoeld, moeten doeltreffende maatre,gelefizijn genomen, teneinde
te voorkomen, dat daarin voor inademing ongeschikte dampen of gas-

sen ontstaan of zich verspreiden, tenzij voldoende voorzorgen ziirr
genomen, opdat hij bij bedwetming onmiddellijk buiten die ruimte kan
worden gebracht, zonder dat anderen zich daain behoeven te bege-
ven.
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Toehcbting
Als op grond uan artikel 96 persoonlijke beschermingsmicld.elen
moeten uorden gebruikt, zijn uterknemers ook uettelijle uerplicht
om die te dragen.

Het bepaalde in de artikelen 95 en96 is niet van toepassing, indien de
werknemer, clie zich in een ruimte, als daar bedoeld, begeeft, voorzien
is van een toestel, dat de inademing van zuivere lucht of zuurstof waar-
borgt.

De artikelen 92 tot en met 97 ziin niet van toepassing ten aanzien van
damp van vinylchloridemonomeer die zich bevindt in de lucht van
ruimten als in die artikelen bedoeld.

Toelicbting
Regels uoor bet uerk met uinylcltloridemonomeer zijn opgenomen
in cle artikelen 19jb t/m 1831. Ze uormen daar een onderdeel uan de
paragraaf ouer "bet uoorkomen uan uergiftiging, besmetÍing of
beroepsziekten". In die paragraaÍ leomen ook andere danxpen en
gassen aan de ctrde clan de lcier genoemde.
P-Bladen 62,69, 112-1, 140, 153 en 187.

§ t Z. Het voorkomen von ongevollen
De delen van:

a. krachtwerktuigen, bijv. vliegwielen, krukken, drijfstangen, assen,
spieën, riemen, kettingen, snaren, schijven, tandraderen, uitste-
kende zuigerstangen, regulateurballen, wateffaderen en molen-
wieken;

b. drijfuerken, bijv. krukken, assen, kettingen, snaren, riemen, schij-
ven, raderen, spieën, bouten, koppelingen en stelschroeven;

c. door een krachrwerktuig gedreven werktuigen, bijv. vliegwielen,
raderen, krukken, assen, spieën, stelschroeven, bollten, koppelin-
Íaen, snaren, riemen, kettingen, en schiiven;

d. niet door een krachtwerktuig gedreven werktuigen, biiv. vlieg-
wielen van drukpersen, ponsmachines, metaalscharen, spanten-
br,rigers en andere werktt-rigen, raderen, bilv. van boomachines,
draaibanken, centrifuges, lieren en hijskranen, en slingers van
ponsmachines, metaalknipmachines, schroefpersen en andere
werktuigen, moeten, voor zover zij gevaar opleveren, zo mogelil'k
doelmatig zijn beschut.

Toelicltting
Een deel uan de termen in artikel 98 is uerouderd. "Kracbhoerktuig"
betekent motor, "drijftaerk " betekent aandrijuing. Helemaal correct
is die uertaling ecbter niet. Een windmolen bijuoorbeeld is tael een
kracbtuerletuig, maar geen motor. Bij "cloelmafige bescbutting"
kunnen c.tctk persoonlijke bescbermingsmiddelen horen. Dan zijn
werknemers uettelijk uerplictrt die te dragen.

1 . Een krachtwerktuig moet zorJanig zijn beschut of ingericht of van
een zodanige inrichting zijn voorzien, dat het in gang brengen en

97

97a

98
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het tornen zonder gevaar kan geschieden.
2. Een krachtwerk-tuig moet op zodanige wijze worden getornd en in

gang gebracht, dat daarbii gevaar zoveel mogelijk wordt verme-
den.

3. Een krachtwerktuig, met uitzondering van een windmolen, moet
zodatig zijn ingericht, dat het in beweging stellen van het drijf-
werk zonder gevaar kan geschieden.

Toelichting
Lid 2 uan artikel 99 ltctudt ook een uetÍeliike uerplicbting uoor uterk-
nemers in.

Indien bij het in gang brengen van een krachtwerktuig het drijfwerk
wordt ontkoppeld, moet dit zodanig zijn ingericht, dat het in beweging
stellen van het drijfwerk zonder gevaar kan geschieden.

Indien in een werkJokaal driifwerk of een werktuig aanwezig is, dat van

een plaats in dat lokaal op meer dan 20 m afstand ofvan een plaats bui-
ten dat lokaal in beweging kan worden gebracht, moet telkens onmid-
dellijk vóór het op die wijze h beweging brengen van dat drijfwerk of
dat werktuig een sein worden gegeven, dat duidelijk is te horen ter
plaatse, waar zich dat drijfwerk of dat werktuig bevindt.

De bepaling van het vorige artikel geldt ook ten opzichte van in de

open lucht opgestelde werktuigen efl driif$/erken, indien het in bewe-
ging brengen kan geschieden van een gebouw uit, van een plaats af op
grotere afstand dan 20 m ofvan een plaats, niet zichtbaar voor de werk-
nemers, bij het drijfwerk of werktuig werkzaam.

Toelicbting
Artikel 101 en 102 bouden ook een utettelijke uerplicbting uoor
uterknemers in.

Indien het drijfwerk van verschillende fabrieken of werkplaatsen of
van verschillende afzondedijke delen Yan een fabriek of werkplaats
door één krachtwerktuig ofvan één krachtstation uit wordt gedreven,

moet zo nodig in elk dier fabrieken of werkplaatsen of gedeelten er van

het drijfwerk afzonderlijk en doeltreffend kunnen worden stil gezet.

En elk werklokaal, waarin zich drijfwerk bevindt, dat in beweging kan

worden gebracht door een krachtrverktuig, dat:

^. buiten dat werklokaal is opgesteld,
b. in dat werklokaal is opgesteld op een afstand van 20 m of meer,

moeten zo nodig op doelmatige plaatsen een of meer inrichtingen
aanwezig zijn, waardoor - in geval van nood - dat drijfwerk of het
krachtwerktuig dadelijk tot stilstand kan worden gebracht.

Onverminderd het in de artikelen 103 en lOl bepaalde moet, indien
het krachtwerktuig wordt bediend door een daarmede in het bijzonder
belast persoon, van een werklokaal uit, waarin zich drijfwerk bevindt,
als daar bedoeld, en van een in de open lucht opgesteld \il.erktuig af,

een sein om het aandrijvende krachtwerktuig dadelijk te stoppen, aan

die persoon gegeven kunnen wofden.
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Indien in een werklokaal voor de overbrenging van beweging naar de
werktuigen, verschillende drijfassen aanwezig zijfi, moet, indien en
voor zover zulks ter voorkoming van ongevallen nodig is, iedere drijfas
voorzien zijn van een inrichting, om haar onafhankeliik van het overige
drijfwerk tot stilstand te brengen.

Drijfriemen, kabels, snaren of kettingen, die bij afvalten of breken
gevaar kunnen veroorzaken, moeten doeltreffend zijn beschut.

Het opleggen en afnemen van drijfriemen, kabels, snaren of kettingen
in gang mag niet met de hand geschieden, indien het niet van de werk-
vloer af plaats heeft, tenztj de aard van het bedriif dit niet toelaat, in
welk geval deze arbeid alleen mag geschieden door daarvoor speciaal
aaflgewezen personen en indien daarbij de nodige veiligheidsmaatre-
gelen zijn genomen.

Onderhoud, zoals smeren, inspecteren, herstellen en reinigen, aan een
krachtwerktuig, werktuig of drijfu'rerk, dient zodanig te geschieden,
dat bij het verichten van deze arbeid zo min mogeliik gevaar optreedt.
Zo mogelijk dient deze arbeid bij srilstand van her krachtwerktuig,
werktuig of drijfwerk te geschieden.

Toelicbting
Artikel 108 en 109 bouden ook een u,etteliJke uerplicbting aoor
werknemers in.

1. Afgeworpen drijfriemen, kabels, snaren of kettingen moeten uit
het drijfwerk zijn weggenomen.

2. Het bepaalde in her eerste lid geldt niet, indien de drijfriemen,
kabels, snaren of kettingen voor betrekkelijk korte tijd buiten
gebruik zijn of door de plaatsing der drijfriemen, kabels, snaren of
kettingen en door de wijze van verbinden der einden het uit het
drijfuerk nemen bezvvaailijk is, een en ander onder voorwaarde,
dat zij zodanig op vaste dragers rusten, dat zij niet in aanraking
kunnen komen met de bewegende delen van het drijfu,erk of van
de werktuigen.

In of aan de bewegende delen van het drijfwerk moeten uitstekende
spieën, bouten, schroeven, riemverbinders en dergelijke zoveel moge-
lijk zijn vermeden.

Indien een werknemer voor het vertichten yanwetkzaamheden zich in
de onmiddellijke nabijheid begeeft of bevindt van delen van drijfozer-
ken of werktuigen, welke bij in gang ziir, gevaaÍ veroorzaken, moet dit
bij stilstand van drijfuzerk of werktuig geschieden, tenzij die delen doel-
treffend zijn beschut.

Zowel de doorgangen langs de werktuigen, als die tussen de werktui-
gen en vaste delen als muren, palen en kolommen, alsmede de stand-
plaatsen der bedienende arbeiders bii werktuigen moeten voldoende
breed zijn. De doorgangen en standplaatsen moeten .vnj zlirr gehouden
van alles, wat voor het verkeer en bij de bediening van het werktuig
gevaar kan veroorzaken.
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Toelicbting
Artikel 112 en 113 houden ook een u'etteliike uerplichting uoor
uerknemers in.

Een werktuig, dat door een krachtwerktuig in beweging kan worden
gebracht, moet zo dicht mogelijk bij de standplaatsvan de persoon, die

Éet werktuig bedient, zíin voorzien van zodarige inrichting, dat het

afzondedijk, veilig en met zekerheid kan worden stil gezet en niet dan

opzetteliik weder in gang gebracht, teÍzii'.
u. het werktuig door een uitsluitend voor het bewegen van dat werk-

tuig bestemd krachtwerktuig in beweging kan worden gebracht

en dit van de plaats aÍ, waat de bedienende persoon zijn werk ver-

richt, onmiddellijk kan worden stil gezet;

b. het werktuig van dien aard is of zodanig is opgesteld, ingericht of
beveiligd, dat het bij gewoon gebruik geen gevaar oplevert, in
welk geval echter nimmer herstellingen of ander geYaar veroorza-

kende werkzaamheden aan het in gang ziinde werktuig mogen
geschieden;

c. Éet werktuig behoort tot een gfoep van werktuigen, die uit hoof-

de van het bedrijf alle gelijktiidig moet $/orden stil gezet en in gang

gebracht, in welk geval de gehele groep veilig en met zekerheid
moet kunÍren worden stil gezet en niet dan opzettelijk weder in
gang gebracht.

Het in gang brengen van een werktuig, dat door een krachtwerktuig in
beweging kan worden gebracht efl waat afi verscheidene personen

tegelijkertijd werkzaamkunnen z[ifi, rnlg alleen dan geschieden, nadat

degene, die het werktuig aafize\ zich var, te Yoren er van overtuigd
heeft, dat geen persoon zich op een voor deze gevaarliike wiize met

het werktuig in aanraking bevindt e§h(i zo nodig een luid waarschu-

wingsteken heeft gegeven.

Toelicbting
Artiket 115 ltoud,t ook een wetteliike uerplicbting uoor taerknemers
in.

1. Bii gebruik van een vaste en losse riemschijf bij een werktuig of
een groep van werktuigen, waaÍvan het ongewenst in gang komen
gevaar kàn veroorzaken, moet, indien daartegen geen andere vol-

àoende maatregelenziin genomen, de losse schiif zijn aangebracht

op een afzonderlijke, van de aangedreven of aandrijvende as

gèheel onafhankelijke tap of bus, indien de losse schijf zich
bevindt:
a. aan het werktuig en een snelheid heeft van meer dan 800

omwentelingen per minuut of een geringere snelheid, doch
niettemin geYaar voof ongevallen ontstaat, s/anneer, tenge-

volge van de wrilving van de losse schijf op de as, die as in
beweging geraakt;

b. op een driifas of tussendriifwerkas, welke meer dan 8O0

omwentelingen Per minuut maakt.
2. Voor de aandrijving van werktuigen met sneldraaiende assen moet

zo nodig een tussendriiiilerk met losse en vaste schijf ziií toege'
past.
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Een losse en een vaste riemschijf moeten zodanig zijn ingericht et:I aaÍ7-
gebracht, dat de beweging van de losse schijf niet door aanraking of
wrijving aan de vaste schijf kan worden meegedeeld, tenzii de losse
schijf op de aandrijvende as is geplaatst en er eeÍt doelmatige inrichting
voor het aandrukken tegen de vaste schijfis aangebracht.

P-Bladen 47, 61, 81, 85, 87, t1T, t2O, 128, tj6, 150-1, t5O-2,
150-j, 159, 161 en 164-1.

De werktuigen, waalvan onderdelen door snijden, knellen, pletten,
door hun grote snelheid of op andere wiize gevax kunnen veroofza-
ken, zoals bijv. cirkel-, raam-, lint- en cylinderzagen, frees, steek-,
schaaf-, snij- en schilmachines, hakmeswerktuigen, metaalscharen,
stempelwerktuigen, degelpersen, duivels (wolven), mangels, wringma-
chines, striikmachines, kalanders, walsen, cokes, steen- en steenkool-
breekmachines, meng-, kneed- en gehaktmachines, centrifuges en naai-
machines, moeten zodatig ziin opgesteld en ingericht en van zodanige
toestellen of beschermingen zijnvoorzien, dat het gevaar zoveel moge-
lijk wordt voorkomen.

Toelicltting
Als op grond, uan artikel 118 persoonlijke bescbermingsmiddeten
moeten utorden gebruikt, dan zijn uterknerners uettelijk aerplicbt
om die te dragen.
P-Bladen 8,9, 10,49,56, s5,87, 135, 14t, t5O-1, 150-2, 150-3, 159,
161, 164-l en 167.

Uit de judsprudentie
In een beclrijf stctnd een onuoldoencle beueiligd,e excenterpers. Een
oneruAren inleenkracbt uerd met onuoldoende instructie ctan die
macbine gezet. De uerkgeuer toerd ueroordeetd. Hij bad aoor uol-
cloende beueiliging moeten zorgen en bij ltad. zeker geen onerunren
kracbt cta.n de macltine mogen Qaten) zetten.
Bij een ander bedrijf taerd een macbine zonder afsclterming gei'n-
stalleercl doctr de fabrikant. De uerkgeuer gaf dctarop aantoijzingen
aan zijn personeel ur.tor bet gebruik uan de macbine. Na een onge_
ual uerd cle uerkgeuer ueroorcleeld. Het u)as uolgens de recbter niet
uoldoende dat bij aanzaijzingen had gegeuen. Hij hacl de geuaren
moeten onderkennen en elf'ectieue maatregelen moeten nemen
(zoals bij na bet ongeluk ook bctct gedaan door een afscberming aan
te brengen).
Vrijuel betzelfde deed zicb uoor in een bectrijJ tuaítr een taerknemer
nA zeer uitdrukkelijke instructie adn een onueilige machine utercl
gezet. Van de uerknemer uas bekend dat bij gebaast uas. De recb_
ter uond dal een reden temeer om te zeggen ílat instructie alleen niet
uoldoende is.
Nog een ander bedr,ijf bad een onuokloencl.e af,qescbenncle stans.md_
cbine. De macbine stond ol) de lijst u()ot.tprt,onging, rnaar tuel acb-
leraan de lijst. Later, nadat er al een ongeluk uas gebeurcl, u;ercl cle
rnacbine ueraítngen door een gelteel elektroniscb beueitigcle macbi-
ne. De uerkgeuer ruerd ueroorcleeld orndat ljij uit puur econctrnisclte
tnotieuen (namelijk de ttolgrsrde udn uerL,anging uan mctcbines) een
c.»tt'eilige siluatie bací luten bestuun.
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P-Blad 164-1.

a ..D a Indien bij het gebmik van werktuigen of gereedschap gevaar bestaat
L A L voor het afvliegen van vonken, splinters, schilfers of stof, moeten deze

werktuigen of dit gereedschap van zodanige inrichtingen zijn voorzien,
dat het gevaar zoveel mogelilk wordt voorkomen.

Toelichting
Als op grond uan a.rtikel 121 persoonlijke bescbermingsmiddelen
moeten uorden gebruikt, dan zijn uerknemers uetteliik uerplicbï
om die ook te dragen.
P-Blad 64.

Een eigenaar/directeur utas als enige tuerkzctam in zijn beclriif Hii
bediende een onuoldoende beueiligde papiersniimacbine en kreeg
een ongeluk. Hij uerd als uerkgeuer ueroordeeld omdat bii zijn
enige uerknemer (zicbzelfl een ueilige machine bad moeten uer-
schaffen. 5l

De gevaar opleverende plaatsen van $/erktuigen, in artikel 118
bedoeld, mogen atteen bij stilstand worden gereinigd, gepoetst of her-
steld.

Toekcbting
Artileel 119 boutlt ook een utettelijke uerplicltting uoor uterknemers
in.

l. Een slijpschijf mag slechts worden gebruikt, indien:
a. het door of vanwege de fabrikant van de schijf opgegeven

maximaal toelaatbaar toerental, uitgedrukt in omwentelingen
' per minuut, op de schijf vermeld is;

b. de schijf in constructief en kwalitatief opzicht geschikt is voor
een veilig gebruik bij elk toerental, lager dan dat bedoeld
onder a, dat hij in onbelaste toestand zal maken;

c. de schijf in goede staat verkeert alsmede goed gemonteerd en
doeltreffend beschut is;

d. maatregelen genomen zijr. en worden toegepast ter voorko-
ming van overschrijding van het onder a bedoelde toerental.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van
andere gereedschappen, die bii het gebruik in een zodanig snel
draaiende beweging worden gebracht, <Iat daardoor gevaar bestaat
voor uiteenvliegen of losvliegen van die gereedschappen of delen
efvan.

3. Indien een slijpmachine voorzien is van een inrichting, waarmede
het toerental van de slijpschijf kan worden gewijzigd, moet bii elk
van de standen van het bedieningsorgaan duidelijk en onuitwis-
baar het aantal omv/entelingen pef minuut aangegeven ziin, dat de

ontrelaste slijpschijf bij die stand zal maken. Bij continue toeren-
talregeling moet het aantal omwentelingen per minuut, dat de
onbelaste slijpschijf bij tussenstanden zal maken, voldoende nauw-
keurig kunnen worden bepaald uit een bij het bedieningsorgaan
onuifwisbaar aangebrachte schaalverdeling met duideliike onder-
verdeling.
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Bij weefgetouwen, waarvan de spoel meer dan 8O slagen per minuut
maakt, of waarvafl, zo de rietbreedte meer dan 1,50 m bedraagt, de
spoel meer dan 60 slagen per miÍtuut maakt, moet een doelmatige
beschutting tegen het gevaar bij uitvliegen van de spoel aaflwezig zijn.

Krachtwerktuigen, drijfwerken, werktuigen, toestellen, gereedschap-
pen en leidingen moeten in zodanige staat van onderhoud verkeren,
dat zii da rd,oor geen gevaar kunnen veroorzaken.

P-Btad.en 7, 47, 64, 83, 85, 87, 1 17, 120, 128, 136, 159, 1641 en 169.

Gebouwen, installaties, constructiesrerken, ovens, drijvende
inrichtingen en aanhorigheden moeten uit deugdelijk rnateÍia,,l

fffo"", 
van deugdelijke constructie ziit en in goede staat verke-

\4oeren, trappen, ladders, klimijzers, steigers, bordessen, stellin-
gen, afdekkingen van vloeropeningen, loopbruggen, loopplanken,
aanlegsteigers, stortsteigers en dergelijke objecten, waarop zicll'
personen moeten begeven, moeten uit deugdelijk materiaal
bestaan en in goede staat verkeren. Zij moeten voldoende breed
zijn en voldoende sterk en stiif in verband met de belasting die zij
moeten kunnen dragen. Zii moeten yoorts zodanig in- of opgericht
en vastgezet ziiÍL, dat zii niet onopzettelijk kunnen verschuiven of
zich verplaatsen. Voor zover zij gevaar opleveren, moeten daafte-
gen doeltreffende voorzieningen getroffen ziin.
Schuif- of roldeuren en kanteldeuren moeten tegen uitlichten of
aflopen dan wel tegen vallen geborgd zijn.

Toelicbting
P-Bl.aden 6, 15,27,47,8j, 117, 120, 128, 131 en 151.
De laatste zin uan lid 2 uan artikel 124 kan tot geuolg bebben dat
persoonlijke beschermingsmiddelen moeten uorden gebruikt. In dat
geual zijn uLerknemers utettelijk uerplicbt om die te dragen.

Utt de jurispttrd.entie
In een menguoederfabriek bingen 16 trechters uoor het uullen uan
ueeguagens in de bouten balken uan de plafondconstructie. Tuee
trecbters scbeurd.en los uit de plafond.balken, een u.terknemer uercl
ernstig geutond. Bij onderzoek bleek de bouten balk te zijn afge-
scbeurd ouer de beuestigingsbouten en spijkergaten. De balk utas
aangeureten door ongedierte. De constructie uas geuoelig uoor
scbeuren. Er uas al eerder een silo naar beneden gekomen. De taerk-
geuer bad daarna. wel uersteuiging aangebracbt, ma.ar minder dan
de uterknemers uroegen. De zolderconstructie kraakte en de werk-
nemers uoelden zicb niet ueilig. De uerkgeuer uerd. ueroord.eeld tot
een boete uan 90OO gulden, taaaruan de belft uoontlaardelijk.

Een vloer- of wandopening, benevens de plaats sraar voorwerpen of
goederen worden opgehesen of neergelaten, moeten, voor zover een
ofander gevaar oplevert, zo mogelijk doeltreffend zijn beschut.

2.
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Toekcbting
Als op groncl uan artiket 125 persoctnliike bescbermingsmiddelen
moeten uctrclen gebruikt, ziin u;erknemers u)etteliik uerplicbt om die

te clragen.
P-Bladen 61,75,83,87 en 131.

Uit d.e jurisPr-udentie
Een trapgat in een uoning in aanbouu uas afgedekt met 5 steiger-

clelen clie uerden onrlersteund door een bouten proÍiel' Daarop
stond. een melselaar met een speciebak en een tas stenen. Toen er
nog iemand op stapte, begaf de afdekking het. De uerkgeuer uerd
ueroordeekl omdat bet trapgat niet doeltreffend uas bescbut.

'Wanneer werknemers zich tot het verrichten van werkzaamheden her-

haaldelijk begeven op een plaats, die zich 2,50 m of meer boven de

vloer of nabij de rand van bakken of kuipen bevindt en s,/aar gevaar

voor vallen bestaat, moet aldaar een doelmatige en veilige gaanderij of
bordes zijn aangebracht.

Uit íle jurtsprudentie
Een stagiair bij een elektrotecbnisch bedrijf uiel uan de uiercle aer'
(tieping uan een gebouut in aanbouw naar beneden. Ziin uterkgeoer
uond dat bij ats onderaannemer niet uera.ntuoordelijk t'ttas. De uer-

antuoorcleliikbeid letg uolgens bem bii de aa'nnemer. De recbter
cíacbt daar omders ouer en ueroordeelde de ondera'annemer'
P-Bladen 83, I 17 en 128.

1. Bij het verrichten van arbeid waarbij gevaar bestaat van een hoog-

te te vallen of waarbii als gevolg van een val gevaar bestaat voor
beclwelming, verstikking, vergiÍtiging, verbranding, elektrokutie
of verdrinking, moet zo mogelijk een veilige steiger, stelling, bor-

des of werkvloer aangebrachÍ. ziit't of het gevaar tegengegaan zijn
door het aanbrengen van doelmatige hekwerken, leuningen of
dergelijke.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op arbeid, welke op voldoend
veilige wiize op een ladder, trap, laclclerstelling of dergelijke kan

worden verricht.
3. Indien de in het eerste lid genoemde voorzieningen niet of slechts

ten dele kunnen worden aangebracht of indien het aanbrengen of
wegnemen claarvan grotere gevaren meebrengt dan de arbeid ter
beveitiging waarvan zii zotden moeten dienen, moeten ter Yoor-

koming van het gevaar voldoend sterke en voldoend grote vang-

netten op doelmatige plaatsen en wijze worden aangebracht of
doelmatige veiligheiclsgordels met vanglijnen van voldoencle sterk-

te worden gebruikt, dan wel andere technische middelen worden
toegepast die ten minste eenzelfde mate van beveiliging van de in
het eerste lid bedoelde arbeid geven.

Toelichting
Als op grond uan artikel 127 persoonlijke bescbermingsmiddelen
moeten uorden gebruikt, ziin uterknemers Luetteliik aerplicbt d'ie te

dra.gen. P-Blacten 6, 27, 61, 62, 66, 69, 75, 81, 83, 87' t 17' 120, 128,

131, 140, 151, 159 en 161.
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Uit de judsprud.entie
Bij het scboonmaken uan een plat dak uan een bedrffigeboulD zoer-
clen geen dakrandbeueiliging of persoctnlijke bescbermingsmictdelen
gebntikt. Een zeer eruaren taerknemer uiel uan bet dak en ouerleecl.
De uerkgeuer uoerde ctan dat bet aanbrengen uan een clakranclbe-
ueiliging geuaarlijker uas clan bet scboctnmaken zelf, omdat er geen
uaste beuestigingspunten uoor ?.l)aren. Ook een ualbeueiliging zou
moeilijk uítst te maken zijn. De recbter ging gedeeltelijk mee in cte
argumentatie dat niet duidelijk uas uelke beueiligingen "mogelijk,'
uaren (zoals bedoelcl in lid 1 uan artikel 127). Hij uond de eis uan
75OO gulden boete te ltoog en maakte 6OO0 gutden clctaruan uoor-
uaardelijk.

l. Zand- en grindtrechters, silo's en dergelijke installaties moeten zo-
danig geconstrueerd, gefr-rndeercl, verankerd, opgesteld en oncler-
houden zijn, dat zii bestand zijn Íegen de grootste belasting welke
zal optreden bij een volledige r..ulting met de zwaarste te yerwach-
ten stoffen, vermeerderd met regen-, sneeuw- of windbelasting.

2. Voor zover de bedoelcle installaties los zijn opgestelcl, moeten
zodanige voorzieningen aangebracht zijl dat zij blj normaal
gebruik niet kunnen kantelen of verzakken.

3. Tegen aanrijdingen moeten doelmatige voorzieningen aange-
bracht ziin.

4. Desgevraagd moet aan het distlictshoofd door ovedegging van
tekeningen en berekeningen te zijnen genoegen worden aange-
toond, dat de in het eerste lid bedoelde belasting veilig kan wor-
den verdragen.

P-Bladen 61. 75 en 85.

Een trap, waarvan de breedte l,2O rn of meer bedraagt, moet aan
beicle zijden en alle overige trappen moeten ten minste aan éérl
zijde van een doelmatige en stevige leuning; zijn voorzien, terrzij
bijzondere omstandigheden dit beletten, in welk geval een stevig
traptouw moet zijn aangebracht.
Zo nodig moet een trap, waaryan de breedte 2 m of meer bedraagt,
tevens in het midden van de breedte van een steyige leuning ziin
voorzien.

Een verplaatsbare trap moet van zodanige inrichtingen zijrl voorzien,
dat yoldoende zekerheid bij op- en afsrappen tegen uitglijden worclr
geboden.

Een ladder moet in goede staat van onderhoucl verkeren, tegen uitglij-
den, omvallen of te sterk doorbuigen ziin vetzekercl, en ten minste 1 m
uitsteken boven de plaats, waaltoe zij toegang geeft, voor zover niet op
andere wijze voldoencle zekerheicl bij het op- en afstappen wordt gebo-
den. Sporten moeten in het hout der bomen rusten; zij mogen niet uit-
sluitencl door opspijkeren of aanschroeven ziin bevestigcl.

Toehchting
Artikel 1Jl bctuclt ook een u.,ettelijke tterplicbfing uoor uterknemers
in. P-Bladen 27,75,83, tjl en 161.
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L33
L34

1.-35

L36

137

1.38

L39
1.39a 1

Een lift met toebehoren moet voldoen aan de eisen van goed en veilig
werk en in goede staat van onderhoucl verkeren.

Een tift, met uitzondering van een patemosterlift of een goederenlift
met een maximum hefuermogen van 100 kg en welker bedieningsope- 55

ningen in de schachtwand het betreden der kooi niet mogeliik maken,

moet van een inrichting ziirt voorzien, welke belet dat de kooi kan

neerstorten. Onder cle liftmachine of zo nodig onder het drijfwerk
boven in de liftschacht moet een doelmatige vloer ziin aangebracht.

Een lift moet van doelmatige veiligheidsinrichtingen zijn voorzien. Een

lift, met uitzondering van een paternostedift, een uit de hand gedreven

goederenlift met een maximum hefvermogen van 35 kg of een uit de

hand gedreven goederenlift met een maximum hefvermogen van 100 kg

en waarvan de bedieningsopeningen op 70 cm of meer boven de vloer
zifn gelegen, moet van veiligheidsinrichtingen ziin vootzten, welke ver-

zekeren clat, alvorens de liftkooi in beweging kan worden gebracht, alle

toegangen veilig zijn afgesloter en zo nodig gegrendeld en dat de liftkooi
automatisch stil gezet wordt, als zij de uiterste standen heeft bereikt.

Liften met toebehoren moeten op doelmatige wijze beschut ziin efi
zoclanig zijn ingericht, dat het gevaar dat personen gekwetst worden
door vallen, cloor knellen of door vallencle vooflverpen, zoveel moge-
lijk is voorkomen.

Bij elke toegang tot een lift, welke niet bestemd is voor persoflenver-
voer, moet duidelijk vermelcl staan, dat personen daawat:l geen gebruik
mogen maken.

Het maximum aantal personen of het maximum gewicht aan goederen,

dat te gelilk met een lift mag worden velwoerd, moet bii de toegangen
of in de liftkooi cluidelijk zichtbaar vermeld staan.

Met een liÍt mogen niet meer personen en mag niet meer gewicht aan

goederen te gelijk worden vervoercl, dan een veilig gebruik toelaat.

2.

Werkzaamheden aan of in de nabijheid van een lift worden op een
veilige wiize uitgevoercl.
Indien zich in een schacht twee of meer liften bevinclen, wortlen
tegen het gevaar dat personen bii werkzaamheden in de schacht
aan een van de liften getroffen wortlen door onderdelen van een
naastliggencle lift , afdoende technische maatregelen getroÍÏen.
Indien maatregelen, bedoelcl in het tweede licl, niet getroffen zijn,
wordt'het in het tweede lid bedoelde gevaar door stilzetting vall
de naastliggende lift.

Toekchting
Artikel 139 ltoudt ook een uettelijke uerplichting uoor uerknemers
in. Artikel 139a is in bet VBF opgenomen om de risico's tnor lift-
monteurs te beperken. Als geuolg uan de opneming uan artikel 2 17b

in bet VBF uordt lcet mogetiik om eigenaars ctf beheerclers uan liften
aan te spreken op de naleuing uan bet bepaald,e in artikel 139a.

P-Blad 1,43.
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Uit de jurisprudentie
Werknerners taerden cloor de Arbeiclsinspectie betrapt op bet gebruik
uan een bouulift. Volgens ben uaren er geen laclclers op cte bouu-
plaats en uas de uctste trap "kilometers" uerclerop. Ze tuerden uer-
oordeeld tot een boete.

1. Hijskranen, takels, Iieren, hijsmasten en andere hijs- of heftverktui-
gen, anders dan hften en hun toebehoren, moeten uit deugdelijk
materiaal bestaan, van deugdelijke constructie ziin en in goede
staat verkeren. De in de vorige volzin bedoelde werktuigen moe-
ten voorts zodanig ingericht, opgesteld, veranderd en beschut
zijn, clat. zij zo mir. mogelijk gevaar opleveren.

2. Indien er gevaar bestaat dat een hijs- of hefwerktuig onder de
invloed van wind zich zal verplaatsen of zal omvallen, moet het
werktuig zodanig zijfl.llastgezet, dat het zich niet kan verplaatsen
onderscheidenlijk niet kan omvallen.

3. De ondersteuning van een hijs- of hefwerktuig moet zodanig zijn,
dat d€ stabiliteit van het werktuig daardoor niet in gevaar wordt
gebracht. Bestaat die ondersteuning uit een kraanbaan, dan moet
deze bovendien zodanig ingericht zijn, dat het van de baan afraken
van het werktuig zoveel mogelijk wordt voorkomen.

4. Een hijs- of hefwerktuig moet vo orzien zijn van een cluidelijke aan-
duiding die cle bedrijfslast vermeldt. Uit clie aanduiding moet voor
u/at betreft:
a.. een hijswerktuig dat een verandedijke vlucht heeft, op een zo

gemakkelijk mogelijke wijze kunnen worden vastgestelcl hoe-
veel bij elke gieklengte de bedrilfslast bedraagt;

b. een hijswerktuig dat ingericht is om te werken zowel met een
enkelvoudig ingeschoren hijskabel als met een meervoudig
ingeschoren hijskabel, op een zo gemakkelijk mogelijke wiize
kunnen worden vastgesteld hoeveel voor elk van die werk-
wijzen de bedriifslast bedraagt.

5. Een aanduiding als bedoeld in het vierde lid moet onuitwisbaar op
een of meer doelmatige plaatsen en in elk geval nabij de bedie-
ningsplaats van het betrokken hijs- of heforerktuig aangebracht
zijn, alsmede vanaf de bedieningsplaats goed leesbaar ziin.

6. Aan het districtshoofd moet, indien hij zulks met betrekking tot
een hijs- of hefwerktuig schriftelijk vordert, door overlegging van
gegeyens betreffende dat werktuig, zoals tekeningen, berekenin-
gen en schema's, worden aangetoond dat de ingevolge het vierde
lid op het werktuig aangeduide bedrijfslast onderscheidenlijk
beclrijfslasten in overeenstemming is onderscheide nlijk zijn met de
daarover krachtens het elfde lid gegeven voorschriften.

7. Bij een hijs- of hefuzerktuig moer een duidelijke instructie in de
Nededandse taal aanwezig ziin, die de nodige gegevens bevat
betreffende het veilig gebruik en het deugdeliik onderhoud van
het betrokken voertuig. De instructie moet tevens de nodige gege-
vens bevatten betreffende het op veilige wiize monteren of
demonteren van het werktuig of van onderdelen claarvan, indien
het monteren of demonteren meermalen moet geschieden bij-
voorbeeld in verband met het op een andere plaats opstellen van
het werktuig.

140



8. Een met een hijs- of hefwerktuig te verplaatsen last mag niet
zsvtarder ziin dan de ingevolge het vierde lid op dat werktuig aan-

geduide bedrijfslast aangeeft voor de stand of de omstandighei«l,
waarbij onderscheiclenlijk waaronder het werktuig wordt
gebmikt, noch zwaarder dan een veilig gebruik toelaat. De vorige
volzin geldt niet ten aafizieÍ7 van een hijs- of hefwerktuig, terwiil
het een beproeving ondergaat, als voorgeschreven in dit besluit.

9. Het verrichten van werkzaamheden met behutp van een hijs- of
hefuerktuig moet zodanig geschieden, dat gevaren waar aan de

werknemers bij het gebruik van het werktuig kunnen blootstaan,
zoals het gevaar getroffen of gegrepen te worden door het werk-
tnig, een onderdeel tlaaruan, dan wel door de last van het werktuig
zoveel mogelilk worden voorkomen.

10. Een hiis- en hefwerktuig mag slechts worden bediend door een
persoon die met de bediening van het werktuig en met de aard van

de daarmede te verichten werkzaamheden vertrouwd is.

11. onze Minister kan met berekking tot alle hijs- of hefwerktuigen
dan wel met betrekking tot hiis- of hefwerktuigen die behoren tot
een door hem omschreven categorie nadere regelen stellen met
betrekking tot het eerste tot en met het zevende lid en het negen-

de lid en zo nodig bepalen in welke gevallen aan die nadere rege-

len niet of geheel behoeft te worden voldaan.

Toelicbting
Met bet "districtsbctofd" in lid 6 uan artikel 11O uordt het districts-
lcoofd. uan de Arbeid.sinspectie bedoeld. Lid 7 uan artikel 140 scbrffi
uoor dat er een duideliike insffuctie in het Nedeilands aantuezig
moet ziin. De uerplicbting oa.n lid 6 uan de Arbouet uerualt daar-
cloor niet! De uterkgeuer moet zorgen uoor een duidelijke instructie
in cle taat die de macbinebediener bebeerst. Lid I en lid 9 uan arti-
kel 110 ltouden ook een uetteliike uerplicbting uoor tuerknemers in.
Lid 11 uan artikel 140 geeft de minister uan Sociale Zaken en Werk-
gelegenbeid de beuoegdbeid de regels uerd.er uit te uerken in een

ministerieel besluit. Voctrzouer die uituterking betrekking beeft op
tid.9 uan artiket 140, geldt zij ook als ruetÍeliike l)etplicbting uoor
taerknemers. P-Bladen 80,81,82,8i,87, 117, 120, 127, 128, 1i6,
156, 159 en 161.

Uit d.e jurisprudentie
Met betrekking tot lid 1 en tid 9 uan artikel 140: Er uterd op afstand
een betonnen uloer gestort met bebulp uan een byd.raulisclt ltiis- of
beftuerktuig op een pompuagen. De pompuagen uterd te dicbt bij
een ltoogspanningsleiding geplaatst en de betontuagen daarachter.
Bij een ouersktg uan cle boogspanningsleiding uerd de cbauffeur
uan de betonwagen geëlektrokuteerd. De uterkgeuer tuerd aeroor-
tleeld utegens de opstelling ua.n bet bijs- of beftaerktuig en omdat bij
bad nagelaten met bet energiebedriif te ouerleggen ouer spanninS-
urij maleen uan de boogspanningsleiding. Met betrekking tot lid I
uan artikel 140: Bij bet ueraangen uan een spindel in een papier-
macbine werd een uiizel gebtuikt. De uiizel uas niet zodaniS opge-

stelíL, uera.nleerd of bescbut dat dat uterktuig zo min mogeliik geuaar
opleaercle. Dit tlerdbeuezen geacbt op grond uan betfeit dat de uii-
zel is omgeuallen. Met betrekking tot lid 9 uan artikel 140: Een
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urachtutagen u)as uan een uorkbeÍtruck afgegleden. I)e get|raakte
u)erkluijze u)as in bet bed,rijf ingeburgerd. Er utas een ueiligbeictsin-
structie uan 10 punten. De recbter oordeelde dat de uerkgeuer zijn
ueranttaoordelijkheicl uc.tor de arbeidsomstancligbecten niet uaar-
tnaakte met een dergelijke korte en globale instrucfie.

l. Onverminderd artikel 140 moet met betrekking tot hijskranen met
een bedrijfslast die gelijk is aan of hoger is dan een door Onze
Minister vastgesteld minimum het volgende in acht worden geno-
men.

2. Alvorens een hijskraan, rra,ie zljfi vervaardigd dan wel ingrilpencl
te zijn hersteld of gewijzigd, voor de eerste maal in gebnrik wordt
genomen, moet worden onderzocht:
À. de hijskraan: op deugdelijkheid van mareriaal, constructie,

inrichting en stabiliteit, bij welk onderzoek de kraan doelma-
tig moet worden beproefd, en

b. de ondersteuning van de kraan, zoals een kraanbaan: op lig-
ging en draagkracht, op deugdelijkheid van materiaal en con-
stfuctie, alsmede op aanwezigheid en deugdelijkheid van
beveiligingsmiddelen.

Voor zover het de in onderdeel a bedoelde onderzoeking en
beproeving van hijskranen betreft is het voorgaande ni€t van toe-
passing op hijskranen die na te zijflluervaatdigd voor het eerst in
gebruik worden genomen en die overeenkomstig de bepalingen
van het Besluit machines zijt't vootziefl van het EG-merkteken en
vergezeld gaan van de EG-verklaring van overeenstemming.
Voor zover het de in onderdeel a bedoelde onderzoeking en
beproeving van hijskranen betreft, is het voorgaande niet van toe-
passing op hijskranen die, na te zijnvervaardigd, voor het eerst in
gebruik worden genomen en die overeenkomstig de bepalingen
van het Besluit machines zijn voorzien van het EG-merkteken en
vergezeld gailtlrlar. de EG-verklaring van overeenstemming.

3. Een hijskraan en de ondersteuning van cle kraan moeten worden
onderzocht op goede staat, bij welk onderzoek de kraan doelmatig
moet worden beproefd, een en ander:
a. wanneer de kraan langdurig heeft stilgestaan of buiten

gebruik is geweest;
b. zo dikwijls zulks ter waarborging van een veilig gebruik van

de kraan redelijkerwijze noodzakelijk is en in elk geval ten
minste eenmaal per jaar.
In de gevallen, omschreven onder a en b, moeten de onder-
zoekingen en beproevingen zijn verricht, voordat de kraan in
gebruik wordt genomen.

1. Indien een hijskraan, na demontage voor opstelling elders, aan-
stonds opnieuw is opgesteld, moet de kraan, alvorens hij in
gebruik wordt genomen, op veilige werking worden onclerzocht
en beproefd.

5. Onderzoekingen en beproevingen als bedoeld in het tweede,
derde en vierde lid moeten worden veÍricht door een door de
werkgever aangewezefl deskundige persoon, ondernemingen,
dienst of instelling, voor zover Onze Minister met betfekking tot
alle hijskranen dan wel met betrekking ror hiiskranen die behoren
tot een door hem omschreven categorie, niet heeft bepaald welke
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7.

van de vorenbedoelde onderzoekingen en beproevingen moeten
worden verricht door een daartoe door hem erkende persoon,
onderneming, dienst of instelling. Tot de voorschriften die Onze
Minister aan de erkenning kan verbinden, kunnen voorschriften
behoren met betrekking tot het tarief dat de erkende persoon,
onderneming, dienst of instelling in rekening mag brengen.
In de nabijheid van een hijskraan, behorende tot een door Onze
Minister omschreven categorie, moet zich een geschrift (kraan-

boek) bevinden. Dit geschrift moet met betrekking tot die hiis-
kraan gegevens bevatten als nader door hem geregeld tel: aarfiieÍr
van de tot die categorie behorende kranen. Tot vorenbedoelde
gegevens behoren de bevindingen, verkregen uit onderzoekingen
en beproevingen als bedoeld in het tlveede, derde ofvierde lid en
neergelegd door degene die de vorenbedoelde onderzoekingen en

beproevingen heeft verricht.
Onze Minister stelt het model vast van een schriÍt als bedoeld in
het zesde lid.
Het geschrift moet desgevraagd worden getoond aan de ambtena-
ren bedoeld in artikel 32 van de Arbeidsomstandighedenwet.
Onze Minister kan met betrekking tot alle hijskranen dan wel met
betrekking tot hiiskranen die behoren tot een door hem omschre-
ven categorie nadere regelen stellen met betrekking tot het twee-
<1e, derde en vierde lid alsmede zo nodig bepalen in welke gevallen

aan die nadere regelen niet of niet geheel behoeft te worden vol-
daan.

Toelicbting
Artikel 141 geeft regels uoor extra zuare biiskranen. De grens uaar
bouen clie regels gelden, tuordt door de minister uastgesteld. De regels
uan artikel 140 blijuen gelden. In lid 5 uan artikel 111 staat d.at de
minister kan beslissen uelke deskundigen beuoegd ziin tot het
onderzoeken uan zu)are bijskranen uolgens de leden 2 t/m 4. In lid
7 uan artikel 141 staat clat de minisïer kan beslissen uolgens utelk
model een kraanboek moet ziin ingericbt. In lid 4 uordt uoor biis-
kranen, die aoor bet eerst in gebruik utorden genomen, uerluezen
naar de produktueiligbeidsuoorscltriÍten uit bet Besluit machines.
Dit besluit is gebaseerd op de'lYet op d.e Seuaarliike uerktuigen.
Er zijn drie ministeriële regelingen op deze punten, namelijk:
"Onderzoeken en beproeuen uan biiskranen cloc.tr een erkende
instantie" Qid 5); "Erkenning stichting Keboma" Qid 5); en "Vast-

stelling regelen met betrekking tot onderzoekingen en beproeuingen
ua.n mobiele kranen en torenkranen" Qid 1, 5, 6 en 7). Zie uoor bii-
zond.erbeden tle lijst uan ministeriële regelingen achterin dit boek.
Met de ambtenaren in lid I uorclt de Arbeiclsinspectie bed.oeld. Die
ctmbtenaren ,nogen oueral komen (bebalue in tttoningen) en ze
mogen alles doen utat nodig is uoor de bandbauing en uituoering
uan bet VBF (uergelijk artikel 32 uan de Arbouet).
P-Bla.den 27,47,81,85,87, 127, 128, 136 en 156.

De werknemers, die hils- of hefwerktuigen bedienen, moeten ter plaat-

se, waar zij die werktuigen bedienen, alsmede op toegangswegen tot
die plaats, beveiligd zijn tegen ongevallen door gevaar vetootzaakte
delen van drilfwerk of werktuigen of door vallen.
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P-Bladen 80, 81, 82, 83, 85, 87, 1 17, 120, 128, Ij6 en 159.

1 L) q 1. Met een hijs- of hefwerktuig dar uitsluitend bestemd en ingericht
t-7.2Q is voor het vervoeren van goederen, mogen in de plaats van of

tezafnerl met goedefen geen pefsonen worden vervoerd.
2. Het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot het vervoer

van pefsonen met behulp van een werkbak hangende aan een hijs-
kraan ten behoeve van het vanuit die werkbak verrichten van inci-
dentele werkzaamheden van kofte duur op hoog gelegen plaatsen
die moeilijk bereikbaar zijn.
a. l. toepassing van andere, meer geëigencle middelen om die

plaatsen te bereiken grotere gevaren zou meebrengen dan
het vervoer van personen met behulp van een werkbak
als vorenbedoeld, dan wel

2. de toepassing van zodanige middelen redelijkerwiis niet
kan worden vedangd en voofts

b. inachtneming plaatsvindt van cle door Onze Minister in ver-
band met dat vervoer gestelde regelen.

3. Voor de toepassing van het rweede lid wordt onder 'hijskraan' niet
verstaan het laad- en losgerei aan boord van zeeschepen.

143

Toehcbting
Artikel 142a houdt ook een taettelijke uerplicltting uoor uterknemers
in. De leden 2 en J uctn artikel 142a beuatten een uitzonclering c.tp

bet eerste lid aan artikel 142a uoor incidentele werkzaambeden uan
korte duur op boge plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn. Dat uerk
mag uorden gedaan uanuit een uterkbak die aan een bijskraan
bangt.
P-Bladen 83, 1 17, 120, 128 en 159.

Uit d.e jurisprud.enti.e
Bij de demr.tntage uan een boutulift gebruikïen personen die de lift
demonteerden de lift in plaats uan uict cle masten te klimmen. Er
gebeurcle een ongeluk. Beide uerkgeuers uterclen ueroordeeld, zoutel
de aannemer uan de bouta als defirma uan de ffi.

1. Hijsgereedschappen, zoals staalkabels, kettingwerk, touwwerk,
stroppen, hijsbanden, blokken, hijsjukken, tangen, klemmen, grij-
pers, klap-, kantel-, en stortbakken, hefmagneten en vacuiimhefge-
reedschap, moeten uit deugdelijk en voor het gebruiksdoel
geschikt materiaal bestaan, van deugdelijke constructie ziin en in
goede staat verkeren.

2. Hijsgereedschappen, anders dan touwwerk of staalkabels moeten
voorzien zijnvan een goede leesbare en onuitwisbare aanduiding,
aangevende de werklast.

3. Hijsgereedschappen mogen slechts zodanig worden gebmikt, dat
daarbij zo min mogelijk gevaar ontstaat. De aangegeven werklast
mag in geen geval worden overschreden.

4. Hijsgereedschappen moeten geregeld en met een tussenruimte
aflrankelijk van het gebruik op goede staat worden onderzocht
door een door de werkgever aangewezen deskundig persoon,
onderneming, dienst of instelling.



5. Onvermindercl het viercle lid moet kettingwerk zo dikwijls en voor
zover zulks ter waarborging van een veilig gebruik nodig is:

a. op cleugclelijkheicl en goede staat van onderhoud worden
onderzocht;

b. doelmatigheid worden beproefd;
c. aflrankelijk van de materiaalsoorl, aan een voor het betrokken

materiaal geschikte wamtebehandeling worden onderwor-

pen.
bedoelde onderzoekingen, beproevingen en warmtebehande-
lingen moeten worden uitgevoerd door een door de werkge-

lr.i u"rrg.*.zen cleskundig persoon, onderneming, dienst of
instelling, tenzii uitvoering is gegeven aan het in de laatste vol-

ziflvafl clit lid bepaalde. Onze Minister kan bedoelcle deskun-

dige personen, ondernemingen, diensten of instellingen

..L.ttÀ.., met betrekking tot bedoelde onderzoekingen,
beproevingen en warmtebehandelingen'

Tot de voorwaarclen clie Onze Minister aaÍl een krachtens het viif-

cle lid verleende erkenning kan verbinden, kunnen voorwaarden

behoren met betrekking tot het tarief dat de erkende persoon,

onderneming, clienst of instelling in rekening mag brengen'
Met betrekking tot kettings/erk moet desgevraagd een geschrift

worclen getoond aan de ambtenaren bedoeld in artikel 32 van de

Arbeidsomstandighedenwet. Dit geschri-ft moet gegeYens bevatten

als nader <loor Onze Minister geregeld. Tot vorenbedoelde gege-

vens behoren de bevindingen, verkregen uit onderzoekingen,

beproevingen of warmtebehanclelingen, als bedoeld in het vijfde
lid, en wetke zijn neergeleg<l door degene die cle vorenbedoelde

onderzoekingen, beproevingen of warmtebehantlelingen heeft

verricht.

7.

8. Onze Minister stelt het model vast van een schrift als bedoeld in

6t

6.

10

L1

het zevende lid.
Kettingwerk moet door doelmatig aangebrachte merktekens kun-

nen worden geïdentificeerd.
Onze Ministei kan met betrekking tot het eerste tot en met het vijf-

de licl en het negende lid nadere regels stellen'
Voor de toepatting van het bij en krachtens dit artikel bepaalde

wordt verstaan onder "kettingwerk": kettingen, schalmen, sluitin-

gen, haken, ringen, wartels, oogbouten en dergelijke, afzonderlijk

of als samenstel.

Toelicbting
Lid 3 uan artikel 143 boudt ook een Luetteliike uerplicbting uoor

tuerknemers in.
In lid, 5 uan artikel 143 staat ílat de minister kan beslissen uelke des'

kundigen beuoegd ziin tot bet onclerzoeken uan kettinguerk' Als d'e

minisïer d.at niót beeft gedaan, moet de uerkgeuer clie deskundi'
ge(n) aanutiizen.
ïirynrt tid, i uan artikel 14j moet er ook uoor kettinguerk een boek

u)o;den bijgebouden uaar alle gegeuens in staan die te maken beb'

ben met lid 5. De minister stelt uast uelke gegeuens erin 
'noeten

staan en in uelke uorm. Het boek moet uorden getoond aan ambte-

na.ren t)an d.e Arbeidsinspectie. Deze zijn beuoegd om ouera'l te
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komen (belcalue in utoningen) en all.es te doen u.tctt nodig is uoor de
banclbauing en uituoering uan bet VBF (uergelijk artileej J2 uan de
Arbotuet).
Lid 10 uan artikel 113 geeÍt aan de minister de beuoegctbeid om cte
regels uerder uit te uerken in een ministerieel besluit. vctorzouer d.at
besluit betrekking beeft op tid 3 uan artiket 143, kan bet ctok een
ueffelijke uerplicbting uoor tuerknemers inbouden.

1'43c 1 Stilstaande voertuigen moeten yeilig vastgezet zijn. De vorige vol_
zin is niet van toepassing, indien het voertuig zich op een plaats
bevindt, :uartwaaÍ het niet onverhoeds in beweging kan komèn.
Indien een trekkend voertuig gekoppeld is aan een ander voertuig
of aan een werktuig, een last dan wel een vastzittend voorwerp-,
moeten zodanige voorzieningen aangebracht zijn, rJat zowel het
achteroverslaan als het op andere wijze kantelen van het trekken_
de voer-tuig wordt voorkomen. Laatstbedoeld voertuig moet voorts
zodanig ingericht zijn, dat het aan- of afkoppelen veilig kan
geschieclen en onverhoeds losraken van de koppeling is vóorko_
men.

Toekcltting
Lid 1 uan qrtikel 143c boudt ook een wettelijke uerplicbting uoor
uterknemers in.

l43aIff ii::,:i::'ft ;:ï:::':*'j:l-i:i:ï"i#'.ïffi -".ï-ïïi:i'ti:
den zijn van uitstekende deren die gevaar opleve ren. zrj moeten voorts
zodanig ingericht zijn, dat zij niet onverhoeds kunnen kantelen en hun
lading niet ongewild kan yerschuiven of afvallen.

| 43b' I::iJiï:*ï:ï.,":?;:i'":ï:"';:,i,ï'*ffi iffi 
.ïï".i"ffi I

zien 7ijfi van een deugdelijke inrichting waarmede goecl hoorbare
geluidsseinen kunnen worden gcgcvcn.

2. voertuigen als bedoeld in het eerste lid, moeten voorzien zlinvan
ten minsre één deugdelijke reminrichting. Indien de voertuigen
elektrisch worden gedreven, moeten voorzieningen ziin getroffen,
waardoor wordt voorkomen, dat zij onverhoeds in bcweging
komen wanneer de bestuurder het voertuig verraat of heeft verra-
ten.

3. Voertuigen als bedoeld in het eerste lid mogen na gebruik niet
worden achtergelaten in een zodanige toestand dat onbevoegclen
die voertuigen of mechanismen daaryan in werking k,nnen ster-
len.

Toelicbting
Licl 1 uan artikel rlJb geefi een definitie utaar bandbedientle steek-
uagens duidelijk nier onder uallen. Mactr bijuoorbeelcl scboon-
maakmacbines uailen er wer onder als de bediener er op een aparte
ziïplaats r.tp meeriidt.
Licl 3 uan artikel 143b boudt c,tok een tuetterijke uerpricbting uoor
uterknemers in.
P-Bladen 117, I28 en 143.



1,43d'

L4S

Met voefiuigen mogen geen personen s/orden vervoerd, tenzij zli

hebben plaatsgenomen op een kennelijk daarloe ingerichte zit- of
staanplaats, dÀ wel in een voor persoflenvervoer geschikte laad-

ruimte van een voor goederenvervoer ingericht voertui{;, niet ziin-

de een kipwagen of dergelijke wagen.
Eer ziÍ- o? stainplaats als bedoeld in het eerste lid alsmede de toe-

gangsweg tot die plaats moeten beveiligd ziin tegen het gevaar van

"itgtija.À, 
afualten, knellen of getroffen worden door vallende

lroàr*.tp.t of gegrepen worden door bewegende delen'

Met betrèkking tot het vervoer van personen of van goederen met

een voertuig is voorts artikel I 39 van overeenkomstige toepassing'

Het gevaar te worden getroffen door ongewild in beweging komende

of vrilkomende vooÍs/erpen, produkten' vloeistoffen of gassen, wordt
zoveel mogelijk voorkomen of zoveel mogelijk beperkt'

Uit d.e jurisPrudentie
Bij tte-moniage uan opbergrekken die meer dan een ton per stuk

*:ognn, aietei er 11 om' Daaruan uaren er 2 geschoord uolgens de

uoàrscbriften en g niet. Er uielen 2 doclen. De userkgeuer bad telefo-

nisctt coitact gebad met de uoorman ouer de plaatsing uctn de rek-

ken. De recbter oorcleekle d.at d.ie tetefctniscbe conffole onuolcloende

ttas. De u,,erkgeuer bctíl ter plaatse moeten controleren, ondanks bet

fert dil de uoorman eruaren u)as.
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144

Toelicbting
Licl 1 en lià i uan artikel 113ct houden ook een uetteliike uerplicb-

ting uoor uerknemers in'

In fabrieken of werkplaatsen, waar vervoer met s/agens over rails

plaats heeft, moeten:
;. rails, wissels en draaischijven in goede staat van onderhoucl verke-

ren; voor zovet zii gevaar opleveren, moeten daartegen doel-

treffende maatregelen zijn genomen;

b. <le draaischilven behoortiik kunnen worden vastgezet;

c. maatregelen ziin genomen tegen knelling tussen wagens of bakken

en vastè clelen als mllren, palen en kolommen alsmede tegen het

gevaar van verwondingen veroorzaakt door trekkabels bij het ver-

voer van wagens langs bochtig spoor;

d. maatregelen zijn genomen tegen aanrijdingen op plaatsen, waar

geregeld verkeer Plaats heeft.

< I s Een kiepwagen en een bak van een luchtspoor moeten veilig vastgezet

f +) KunrrcÍa\\oru(rr.

Toelichting
De artikelin 141 en 115 houd.en ook uettelijke uerplicbtingen uoor

uerknemers in.

.1 /, í Inclien het in artikel 144 becloelde vervoef plaats heeft over een hel-

I41O lende baan en bij het losraken van een of meer der wagens gevaar kan

ontstaan, moeten daafiegen, zo mogelijk door zelfwerkende inrichtin-

gen, maatregelen ziit:. getroffen.
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1,51,

P-Btaden 6, 15, 26, 27, 47, 64, 69, 72, 81, 83, 55, 87, 1 17, 120, 128,
136, 137, 140, 143, 151, 159, t6t, 164-1, 169 en 171-1.

1. Het opstapelen van voorwerpen of stoffen, het maken van groe_
ven, geulen, kuilen, putten en het af_ en onclergraven van grond
moet plaats hebben, met inachtneming en toepassing van die voor-
zorgefi, welke voldoende waarborgen geven tegen het gevaar van
verzakken, omvallen, aÍkalven of instolten.

2. Het doen aÍkalven, afschuiven ofinstorten vat:raarde, zand, grind
of dergelijk materiaal moet zodanig worclen vericht, dai het
gevaar te worden bedolven is vermeden.

3. Gestapelcle of opgehoopte voorwerpen of stoffen mogen geen
gevaar opleveren van verzakken, omvallen, aÍkalven of instorten.
Die voorwerpen of stoffen moeten met het oog op clat gevaar
regelmatig worden gecontroleerd.

Toelicltting
Lid 1 en litl 2 uan arriker 149 rtouden ook zaetterijke uerplicbtingen
uoor uterknemers in.
P-Bladen 25, 69, Bj, 1 17, 128 en 11J.

Indien werknemers werkzaamzijn in silo,s, bunkers en dergeliike ruim_
ten op plaatsen, waar, of onder omstandigheden, waarbij z.íi ger^ ,
lopen bedolven te worden onder instortencl materiaal, -oét.r, iil -.tbehulp van doelmatige gordels met touwen van voldoende lengíe en
sterkte, op veilige wijze zijn aangebonclen. Zolang een werknemer in
een ruimte als bedoeld in de vorige volzin werkzaam is, moet de toe_ en
afuoer van het materiaal naar, onderccheidenlijk uit die ruimte op cloel-
treffende wijze zijn verhinderd.

Toelicbting
Artikel 150 boudt ook tuettelijke uerplicbtingen uoor uterknemers in.
P-Bladen 69 en 140.

Indien een werknemer in een ruimte ten gevolge van een daarin heer-
sende hoge of lage temperatuuf aan gevaaf blootstaat, moet te allen
tijde een uitgang van die ruimte zonder bijzondere hulpmiddelen van
binnenuit kunnen worden geopend.

Indien werknemers afdalen in een put, riool, grondkuip, kelder, gas_
houder, reservoir, silo of andere ruimte, waar gevaar vooi bedwelmirg,
verstikking of vergiftiging kan besraan, moeten zij met behulp van doà_
matige gordels met touwen van voldoende lengte en sterkte, op veilige
wijze zijn aangebonden.

Toekchting
Artikel 151 bouclt ook uetÍerijke uerpticbtingen uoor taerknemers in.
P-Bladen 62.69 en 140.

1. Een vaste kuip of bak, waarin zich hete of bijtende vloeistof of
gloeiend of gesmolten metaal bevindt, en een onbedekte grond_
kuip, reservoir of put, moeten, voor zover deze gevaar kunnen
opleveren, door op borsthoogte, doch niet lager dan 0,90 m boven

1,52



<le vloer aangebrachte gordingen zijn beschut, tenzli op andere

wijze maatregelen ziin getroffen.
2. Maatregelen moeten zi,n getroffen tegen ongevallen door het over-

lopen van kuipen of bakken met hete of biitende vloeistoffen'

3. uèt bepaalde in het eerste li<l gelclt niet ten aanzien van onbeclek-

te grondkuipen in leedooierijen, indien de arbeid «loor de beschut-

ting ernstig belemmercl zou worden en het gevaar, dat de kuipen
opleveren, slechts gering is.

1. Met betrekking tot cle verpakking van een stof, die gevaar voor de

veiligheicl of de gezondheid van werknemers kan opleveren, en de

sluiting van die verpakking is het bepaalde in artikel 35, eerste tot
en met derde lid, van de Wet milieugevaadijke stoffen (Stb 1985,

639) var, overeenkomstige toepassing.
2. Op cle verpakking van een stof, die krachtens de §7et milieuge-

vàrfijke sioffen moet worden ingedeeld in een of meer Yan de

categorieën, bedoelcl in artikel34, tweede lid, van die wet, moeten

de aànduidingen, welke voor clie stof bij en krachtens genoemde

s/et ten behoeve van cle aflevering van die stof zijn voorgeschre-

ven, opvallend en goed leesbaar vermeld ziin, met uitzondering

van de aanduidingen clie betrekking hebben op cle categorie "voor
het milieu gevaarlijk".

a. Op cle verpakking van een stof als bedoeld in het eerste lid, waar-

op artikel 31 van cle §yet milieugevaadijke stoffen, niet van toe-

pàssing is, moet opvallend en goed afleesbaar vermeld ziin de

.rru- lru, de stof en een aanduicling van de aard van het gevaar of
cle gevaren, verbonden aan die stof.

4. Dit artikel is niet van toepassing ten aanzien van bestrijdingsmid-
clelen in de zin van cle Bestrijdingsmiddelenwet 1962'

Toelicbting
Artikel 15i tid l: De wet milieugeuaarliilee stolfen geeft aoorscbrif'
ten uoor tte uerpakking ttan stoÍÍen die geuaar opleueren uoor bet
milieu. Hier uórctt bepaald dat cliezelfde uctorscbriften ook gelden

uc.tctr stoffen die geuaar kunnen opleueren uoor de ueiligbeid of de

ge zonclheid u an ut erknemers.
Àrtikel 153lití 2: De Wet milieugeuaarlijlae stoffen geeft een indeling
ttan stoffen naar aard en de ernst uan lcet geuctar' Dat geuaar moet
ook tu;tuille uan cle ueiligheid en gezondbeid uan uerknemers dui'
detijk op de uerpakking uorden aermeld.
Ariket 153 lirt 3: Er ziin stoffen die u'et geuaar kunnen opleueren

uctor raerknemers, maar d.ie niel onder cfftikel 34 aan de'Wet milieu'
g4euaarlijke stoffen uallen. Voor clie stoffen geldt, dat de naam uan de

itol 
"n 

tle aard uan lcet geuaar cluideliik oP de uerpakking moeten

stíta,n.
P-Btucten -tb, t6- t'n l- t-t.

1. Flessen, kannen en kruiken van gemakkeliik breekbaar materiaal

voor het vervoer en in voorraad hebben Yan een sterk zuur of van

een dergelijke gevaarlijke vloeistof moeten, indien de inhoud meer

dan 5 liter beclraagt, ziin bemand of op andere wijze doelmatig
treschut.
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2. Bij het uitschenken van zodanige vloeistof moeten ter voorkoming
van mofsen en spatten doeltreffende middelen v/ofclen aangewend.

Toelicbting
Lid 2 uan artikel 154 boudt ctok een taettelijke aerplicbting uoor
uerknemers in.
P-Blacl 171-1.

l. Indien twee of meer stoomketels gemeenschappelijke stoom_,
spui of voedingsleidingen hebben en van een of meer dier ketels
een manÉaat geopend is, terwijl de andere ketel of ketels in gebn-rik
zijn, moeten de gemeenschappelijke leidingen geheel zijn afge-
koppeld van tle ketels met geopencl mangat of moeten tu.ssen àe
onder druk staande leidingen en die ketels stopfletzefl ziiÍr
geplaatst, die cle stoom of het water veilig afsluiten.

2. Deze bepaling geldt niet:
a.. ten aanzien van de stoomleidingen, inclien daarin twee goed

werkende en gesloten afsluitingen tussen de ketel of elk cler
ketels met geopend mangat en de stoomleicling aanwezig ziin;

b. ten aanzien van de voedingleiclingen, inclien de voedingkraan
van de ketel of de ketels met geopend mangat is gesloten en
de voedingklep op doeltreffende wijze in gesloten stancl is
vastgezet,

met dien verstande, dat cleze afsluitingen met een ketting, slot en sleu_
tel of op andere even zekere wijze zijn geborgd, tegen ondoordacht
opendraaien.

Indien een vat, waarin rechtstreeks stoom uit een stoomleiding kan
worden toegelaten, zodanig geopend is, dat een persoon zich daarin
geheel of gedeeltelijk kan begeven, moeten tussen <lie leiding en dit vat
dezelfde afsluitingen aanwezig zi)n en ï/orden gebruikt als in artikel
155 voor stoomketels is aangegeven.

Een buis of een reseryoir, waarin zich stoom of hete vloeistof of gassen
bevinden, moet doeltreÍïend zijn beschut, voor zoveel zr-rlks nàditr; is
om de aanraking ervan met enig lichaamsdeel te voorkomen.

l. Een buis of resetvoir, waarin zich een vloeistof of een gas bevindt,
waarvan de ontsnapping gevaar voor ongevallen kan doen ont-
staan, moet, voor zoveel noclig, tegen beschadiging zijn beschut.
Bovendien moeten in of aan een dergelijke buis of reservoir op
cloelmatige plaatsen de vereiste, zo noclig zelÍiverkende afsluiteri
zijn aangebracht om het uitstromen te voorkomen of om een uit_
stroming ten spoedigste te doen ophouden.

2. Kookketels, reseryoirs en toestellen, waarin zich stoom, hete
vloeistoffen of gassen bevinden, moeten zodanig zijn ingericht en
opgesteld, clat zij bii normaal gebruik zo weinig mogeliik gevaar
opleveren.

3. Ketels, ovens en dergelijke moeten zodanig zijn ingericht en
onderhouden en van een zodanig inrichting ziinvoorzien, dat het
gevaar getroffen te worden door een uitslaande vlam, zoveel
mogelijk is voorkomen.

P-Blcrden 16. --t, 163, l6- en t- l-t.
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1,59 Gas- of oliebranders waarbij het gevaar besta t daÍ door het uitstfomen

van onverbrand pias of onverbrancle olie een ontploffiflÉl optreedt, moe-

ten zodanig ingericht en beveiligd ziin, dat dit gevaar wordt vermeden'

P-Blacten 46, 70, 77 en 163.

1. Indien stoffen aanwezig ziin, die gevaar voor de veiligheid of de

gezondheid van werknemers kunnen opleYeren, moeten zodanige

voorzieningen zijn getroffen, dat het gevaar dat zich met betrek-

kng tot die stoffen een ongewilde gebeurtenis voordoet, zoveel

mogelijk is vermeden.
2. Bij het verrichten van arbeid met stoffen als bedoeld in het eerste

lid moeten zodanige voorzieningen zijn getroffen, dat het gevaar

d^tzichbij die arbei<l een ongewilde gebeurtenis voordoet, zoveel

mogeliik is vermeclen. De vorige volzin is van overeenkomstige
toepassing bij het verrichten van arbeid aan, dan wel het verwij-

cleren van resetvoirs, installaties, verpakkingen of andere zaken,

waarin zich een stof als bedoeld in die volzin bevindt of heeft

bevonclen, tefizii daffifl kennelijk geen restanten van de betreffen-
de stof meer aanwezig zrin.

3. Voorts moeten zodanige voorzieningen ziin getroffen, dat ingeval

zich een ongewilcle gebelrrtenis als bedoeld in het eerste onder-

scheiclenlijk het tweecle licl voorcloet, de gevolgen daarvan zoveel

mogelijk worden bePerkt.
4. In Àimten waarin cle arbeid, bedoelcl in de eerste volzin van het

tweede lid, wordt uitgevoerd, moeten de grootst mogelijke zinde-

liikheid en ordelijkheicl in acht genomen worden. Alsdan mogen in
die ruimten de stoff'en in geen grotere hoeveelheden aaÍtwezigziiÍ7
dan voor de beclrijfsvoering onvermiidelijk is. Evenmin mogen in
clie ruimten meer werknemers aanwezig ziin dart' noodzakeliik is'

5. De arbeicl, becloetd in het tweecle lid, mag slechts worden verricht
cloor personen, die in een zoclanige lichamelijke en geesteliike toe-

stancl verkeren en op het laebied Yan die arbeid zodanig deskundig

zljn, dat zij voldoende in staat ziin de daaraan verbonden gevaren

te voorkomen.
6. Onze Minister kan met betrekking tot de voorgaande leden regels

stellen. Deze regels kunnen voor verschillende gevallen verschil-

lend worclen gesteld en kunnen onder meer betrekking hebben op:

a.. criteria en methoclen, volgens welke moet worclen bepaald of
een stof gevaar voor de veiligheid of de gezonclheicl van werk-

nemers kan opleveren, als bedoeld in het eerste lid;
b. eisen van deskundigheicl, waaraan personen als becloeld in het

viifde lid moeten volcloen, en schriftelijke bewijzen, waaruit
deze deskuncligheid blijkt.

7. Onze Minister kan voorschrijven, dat materiële voorzieningen die

ter naleving van een van de voorgaancle leclen aangebracht zijn,

regelmatig en cleskunclig worden onderzocht, een en ander als

<loor hem nader bepaalcl. Hii kan voorschriiven, dat zodanige

onderzoekingen met betrekking tot voorzieniflgen, die behoren

tot door hem omschreven categorieën, geschieclen door een daar-

toe door hem erkencle persoon, onderneming, dienst of instelling'

8. Aan een erkenning als becloeld in het zevende lid kunnen voor-

waarden wor«len verbonden, die oncler meer betrekking kunnen
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hebben op het tariei dat de erkende persoon, onderneming,
dienst of instelling in rekening mag brengen.

9. Dit artikel is niet van toepassing ten aafizien van het aanwezig zijn,
het gebruiken, opslaan of vernietigen van bestrijdingsmiddelen,
noch ten tanzierr van het verwijderen of vernietigen van ledige
verpakkingen van bestrijdingsmiddelen in de zin van de Besrrii
dingsmiddelenwer 1962 (Srb. 2S8).

Toekclcting
De eersïe zin uan lid 4 uan artikel 160 boudt oole een u)ettelijke uer-
pli<'bting uoor uerknemers in.
Lid 6 uan artikel 160 geeft rle minister cle beuoegctbeid om cle regels
uit te uerken in een ministerieel besluit. In zo'n besluit kunnen àok
uettelij ke uerplicbtingen uoor taerknemers staan.
P-Bladen 46,69,74, 167, 171-1, tB2 en tB9.

Uit de jurispr"udentie
Bij te boge temperaïuur zou in een bedrijf geuaadijk gas utorden
geuormd. De uerkgeuer kende dat geuaar. Er tuerd gecontroleerd
door met de bancl te uoelen aan de uulpijp uan bet betreffencte appa-
raal. Na een ongeluk werd de uterkgeuer ueroordeeld op grond tnn
lid 1 en licl 2 uan artikel 160, omclat bij onuoldoende uoc.trzieningen
bad getroffen. Dat controle met de bancl onuolcloencle uas, sràncl
uctst, omdat bet in dit geual niet bad geuerkt.

1. In afwijking van aftikel 160, tweede lid, geldt met berrekking tot
de hieronder vermelde gevaarlijke stoffen en daarmee samenge_
stelde produkten het volgende.

2. Het gebruik van benzeen of van een produkt, waarvan het gehalte
aan benzeen meer dan 1 volume-procent bedfaagt, als oplos_, rei-
nigings- of verdunningsmiddel is niet toegestaan, tenzij zulks
geschiedt in een gesloten systeem of op een andere wiize waar_
«loor in ten minste gelijke mate bescherming tegen het vergi-fti
gingsgevaar wordt geboden.

l. Indien van benzeen ofvan een produkt als becloeld in het tweede
lid wordt gebnrik gemaakt anclers dan als oplos-, reinigings- of ver-
dunningsmiddel, moet dit zoveel mogelijk worden uitgeyoerd in
een gesloten systeem.

1+. Het tweede en derde tid zijn van overeentomstige toepassing ten
'ànziefl van tetrachloorkoolstof, pentachloorethaan en 1.1.2.2.
tetrachloorethaan alsmede ten aanzien van een produkt waarvan
het gehalte aan een van de vorengenoemde stoffen meer dan
1 volume-procent bedraagt.

l. Indien stoffen worden aangewend voor het springen van objecten
of materialen, zoals gebouwen, stalen constmcties, metalen,
grondlagen of hard geworden hopen kunstmest, die gesloopt,
opgeruimd, uiteengebroken of bewerkt moeten worden, moet
onverminderd artikel 160, het volgencle worden in acht genomen:
a. de stoffen, ontstekingsmiddelen, ontstekingstoestellen met

toebehoren alsmede controle-apparaten, clie niet in goede
staat verkeren of om anclere redenen gevaar opleveren,
mogen niet worden gebruikt;

16Oa
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b. de aflevering, het vervoer en het gebruik van de stoÍïen en

ontstekingsmiddelen moeten op veilige wijze geschieden;

c. het springen van een object of een materiaal en de daarmede

verbind houdende werkzaamheden moeten worden uitge-

voerd volgens een deskundig opgesteld springplan, waarin

rekening is gehouden met de toestand van dat obiect of dat

materiaal en Yan de belendingen en waarin is aangegeven

welke voorzieningen moeten worden getroffen om de kans

op ongevallen zo klein mogeliik te houden;
d. op doètmatige wijze moet controle worden uitgeoefend op en

aàntekening worden gehouden van wijzigingen in de voor-

raad stoffen en ontstekingsmiddelen, L ÍTwezig in de fabriek

of werkPlaats;
e. p..torr..t, als bedoeld in artikel 160, viifde lid, moeten hun

werkzaamhetlen verichten onder onmiddellijk en voortdu-

rend toezicht van een ander op het gebied van die werkzaam-

heden deskundig persoon en met inachtneming van diens

aat'wiizitgen.
2. Onze Minister kan ter uitvoering van het eerste lid, onder a tot en

met d, nadere regelen stellen.

3. Ten aanzien van een toezichthoudend persoon, als bedoeld in het

eerste lid, onder e, kan Onze Minister nader bepalen aan welke
eisen van cleskundigheid die persoon moet voldoen Hij kan daar-

bij bepalen in welke gevallen en zo nodig voor hoelang, aan die

,l"a.tè eisen niet of niet geheel behoeft te \À/orden voldaan'

1. Onze Minister kan voorts bepalen dat die deskundigheid moet blij-

ken uit het bezit van een schriftelilk bewils dat s?ordt uitgereikt,

nadat met goed gevolg een opleiding tot toezichthoudend persoon

als bedoeld in het eerste lid, onder e, is voltooid' Hii kan bepalen

dat een opleiding als vorenbedoeld moet plaatshebben in een

daartoe door hem erkend opleidingsinstituLlt lndien Onze Minis-

ter toepassing heeft gegeven aan de eerste volzin, moet het bewijs

bij hei veriihten van de werkzaamheden desgevraagd worden
getoond.

Toelicbting
Lid 2, i ni4 ,on artikel 161 geuen de minister de beuoegdbeid om

regels uit te uterken in ministeriële besluiten.
P-Bltr.den 7O en 187.

Ketels, reseÍvoirs en andere toestellen, waarin zich gassen bevinden,

die ontploffingsgevaar kunnen opleveren, moeten zodatig ziin
geplaatsi en ingericht, dat een ontploffing zoveel mogeliik wordt voor-

[À.". Zolart§ zict. na het openen van een dezer ketels, reservoirs of
toestellen, daarin nog een ontplofbaar gasmengsel kan bevinden, mag

indenabiiheidervangeenlnlurofanderdanvoldoendgeïsoleerd
kunstlicht branden.

Toelicbting
Artikel 16i boutlt ook wetteliike uerplichtingen uoor uterknemers in.

P-Bladen 7, 14, 17,26,46 en 68.
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163

5.

Flessen of vaten, waarin gas onder hogere druk dan clie van de
dampkring in samengeperste, tot vloeistof verclichte of in opgelos_
te toestand is verzameld, moeten tegen onnodige verwarming zirn
gevrijwaard. Het vervoeren en verplaatsen moet zoclanig geschie-
den, dat vallen op ofstoten tegen harde voorwerpen zoveel moge_
Iiik wordt voorkomen.
Flessen of vaten, als in het eerste lid bedoeld, moeten zodanig zijn
opgesteld, clat zij niet kunnen omvallen.
Een fles, die opgelost acetyleen ofeen ander brandbaar gas bevat,
moet gesloten wofden, zodra er geen gas meef aan onttrokken
wordt, en gesloten worden bewaard. Ook een fles, clie opgelost
acetyleen of een ander brandbaar gas bevat heeft, moet gesloten
worden bewaard.
De sleutel voor het openen en sluiten van de afsluiter van een fles,
die opgelost acetyleen b€vat, moet, zolang de fles voor afgifte van
gas in gebruik is, op de afsluiter zijn geplaatst of daaraan ofaan de
fles zijn opgehangen.
Indien bij werkzaamheden gebruik wordt gemaakt van een bran_
der, aangesloten op één fles die opgelost acetyleen bevat of een
ander brandbaar gas dat onder bepaalde omstancligheclen kan dis-
sociëren, moet tussen de brander en het bij die fles behorende
reduceertoestel een doeltreffende vlamdover of een doeltreffend
onderdrukventiel tegen vlamterugslag aangebracht zijn.

Toelicbting
Lid 1 tot en met 4 uan ctrtikel 163 ltouden ook Luettelijke uerpliclc_
tingen uoor uterlenemers in.
P-Bladen 7, 14,46,68 en t7t-|.

De manometers van reduceertoestellen moeten zodanig zijn aange-
bracht, dat de aflezing kan geschieclen van een plaats, waar de kans, àm
te v/orden getroffen door afgestoten clelen van het reduceertoestel. het
kleinst is.

2.

Acetyleentoestellen moeten zodaLnig zijn geplaatst en van zodanige
veiligheidsmiddelen zijn voorzien, dat gasontsnapping - behalve
door een veiligheidsbuis naar de buitenlucht - zoveel mogelilk
wordI voorkomen.
Het eerste lid is niet van toepassing op toestellen, clie in <Ie bui_
tenlucht zijn opgesteld, noch op verplaatsbare toestellen, die tij_
delijk in een fabriek of werkplaats worden gebruikt voor het auto-
geen snijden, lassen of verwarme[ van vast opgestelde of moeilijk
verplaatsbare voorwerpen.

Een acetyleenonts/ikkelaar, s/aarvan de werking berust op het
invallen van carbid in u/ater, mag niet worden gebruikt zonder dat
voortdurend een deskundig persoon ?Larrwezig is, die speciaal
belast is met het toezicht op en de behandeling van het toestel.
De werkdruk van een acetyleenontwikkelaar mag niet meer dan
l,l kg/cm' bedragen.

Acetyleentoestellen moeten ziin opgesteld in de buitentrcht of
buiten enig werklokaal in een uitsluitend voor het toestel of de
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L7L

L72
L72a

toestellen bestemde goed geventileerde mimte, welke voldoende
afgescheiden is van het werklokaal, en op zodanige afstand van

op., *r.,. of ander dan voldoende geÏsoleerd kunstlicht, dat bij
gàsontsnapping geen gevaar voor ontploffing kan ontstaan .Zo
nodig moèien <loelmatige voorzieningen zijn getroffen tegen het
gevaar van bevriezen van de toestellen.

2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet ten aanzietvan"
a. veiplaatsbare toestellen, die tiideliik in een fabriek of werk-

plaàts worden gebruikt voor het autogeen sniiden, lassen of
verwarmen van vast opgestelde of moeilijk verplaatsbare

vool.w.erpen;
b. toestellen, §vaarvan de lading niet meer dan I kg carbid kan

bedragen en'waaÍvaÍl het gas gebruikt wordt zonder toevoer
van zuurstof.

l. Tussen elke brander en een acetyleentoestel of een leiding, waar-

in zich een brandbaar gas bevindt, moet een waterslot of een ande-

re inrichting zijn aangebracht, waardoor het terugslaan van een

vlam en het binnendringen van lucht of zuurstof in het toestel of
de gasleiding verhinderd wordt.

2. Op ette waterslot of elke inrichting, als bedoeld in het eerste lid,

mag niet meer dan één brander zijn aangesloten.

3. Indien meer dan één waterslot of inrichting, als becloeld in het eer-

ste lid, op een gasleicling of een toestel is aangesloten, moet elk

watersloiof elke zodanige inrichting afzonderlijk van die leiding of
het toestel kunnen worden afgesloten.

De in artikel 170 bedoelde watefsloten en andere infichtingen moeten

zodanig ziln ingericht, clat zij gemakkeliik kunnen worden geopend en

inwendig rragezren.

Ten behoeve van het doden van dieren mogen geen schietmaskers met

scherpe patronen worden gebruikt.

Voor de toepassing van cle aft. l72b t/m 172m wordt v€rstaan onder:

a. "schiethamer": een werktuig, waarmede pennen, stiften, draad-

einden en dergeliike in materialen kunnen worden gedreven en

waarbil cle drijÍkracht geheel of gedeeltelijk wordt geleverd door

een explosieve lading;
b. "plunjèrschiethamer": een schiethamer, waarbij de driiftracht

niet rechtstreeks op de pen of een clergelijk voorwerp wordt over-

gebracht, doch door midclel van een tussenliggende plunjer, waar-

van cle beweging in cle lengterichting van dc loop is beperkt;
c. "splinterkap": een bil een schiethamer behorende splinterkap'

1

172bii::15:ï.'JÍïï#"ff :JJiilÍxïf ft I;ïtoepassingoptoester.

L72c*,:::f ï:il:ïi:;ïà':;::ï:,iïffi ".::;::i'ïïïÏë:[,ï':l
waarvan cle kwaliteit van het matefiaal voor dit gebruik gcschikt is.



172d', In een schiethamer mogen slechts patronen worden gebruikt
welke overeensteÍlmen met de aanwijzingenvan de fabrikant van
de schiethamer.
De patronen moeten worden bewaard in een speciaal daarvoor
bestemde stalen doos, welke geen andere voors/erpen mag bevat-
ten.

2.
72

3

1729 1

1 1 a a 1. Bii hetladenvan een schiethamermag depatroonnietmet geweld
t- / 2W in de kamer worden gedrukt.

1.

Een schiethamer mag slechts onmiddellijk voor het gebruik wor-
den geladen en moer onmiddellijk na het gebruik worden ontladen.

Een schiethamer moet worden opgeborgen in een doos of kist, als
bedoeld in artikel 8 van het Besluit schiethamers; deze doos of kist
moet ziin afgesloten.
Indien een patroon niet tot ontsteking komt, moet de gebruiker de
schiethamer tegen het te beschieten oppervlak blijven houden en,
na opnieuw de stoterpen te hebben gespannen, de schiethamer
wederom afschieten. Indien het schot bij de tweecle poging niet
afgaat, moet hij de schiethamer gedurencle minstens 15 seconden
tegen het te beschieten oppervlak aan gedrukt houden. Vervol-
gens moet hij minstens nog twee minuten wachten alvorens de
patroon te verwiideren, waarbij hij de schiethamer in een zodani_
ge stand moet houden, dat elk ongeval onmogelijk is.
De patronen, die niet tot ontsteking gekomen zijn, mogen niet
opnieuw gebruikt worden en moeten aan de politie worden over-
handigd.

Vóór de aalnvaflgvan elk gebruik moet de gebruiker:
a. ziclr op de hoogte stellen van de omstandigheden, waaronder

de schiethamer zal worden gebruikt, en de meest geschikte
sterkte van de lading van de te gebruiken patronen vaststellen;

b. op de schiethamer een splinterkap plaatsen, waataafihet pro
fiel is aangepast aan het te beschieten oppervlak.

Tijdens het schieten moet de schiethamer zoveel mogelijk lood_
recht op het schietvlak worden gehouden.
De pennen en soortgelijke voorwefpen mogen niet worden inge_
dreven in brosse of harde materialen, zoats gietijzet, hardsteén,
marmer of gehard staal.
De pennen en soortgelijke yoorwetpen mogen niet worden inge_
dreven in bouwconstÍucties, waarbij gevaar bestaat, dat er door-
heen geschoten wordr, tenzijbijzondere voorzieningen zijn getrof-
fen, die dit gevaar tegengaan.
De pennen en soortgelijke voorwerpen mogen niet worden inge-
dreven in beton of metselwerk op minder dan 10 cm afstand van
een vrije kant, tenzij bijzondere maatregelen worden getroffen om
het gevaar, dat hierin schuilt, tegen te gaan. Indien het beton of
het metselwerk met een pleisterlaag is bedekt, moet genoemde
afstand worden vergroot met ten minste ts/eemaal de dikte van de
pleistedaag.
De pennen en soortgelijke voorwe{pen mogen niet worden inge-
dreven in reeds bestaande gaten.

t72f

5.

2.

3.

4.

6.

7. De pennen en soortgelijke voors/erpen mogen niet worden inge-



clreven op een plaats, waar reeds eerder een pen werd ingescho-

ten, die àaarbij is afgebroken of losgeraakt, noch op een plaats'

waar het mateiiaal is afgebrokkeld. De nieuwe pen dient op een

afstancl van ten minst€ 5 cm van zulk een plaats te worden aange-

bracht.
In plafonds of wanden van stucwerk mogen geen pennen of soort-

gelilke voorwerpen worden ingedreven, tenzi, op de schiethamer

Ëeí splnterkap aanwezig is, waalvan de afstand van de rand van

de kap tot het hart van de loop ten minste 90 mm bedraagt, of op

de splinterkap een stalen plaat, dik ten minste 2 mm' is aange-

brac^ht, waarvàn cle afstand van de rand tot het hart van de loop ten

minste 90 mm bedraagt. Deze stalen plaat moet geheel aanliggen

tegen het schietvlak. Wanneer men pennen of soortgeliike Yoor-

*è.p.r, op minder dan 90 flrm van een ingesloten hoek moet

indrilven, mag niettemin bovengenoemde splinterkap of plaat een

afgeLnot geAèelte bezitten, waarvan de afstand tot het hart van de

loop kleiner is dan 90 mm.
Splinterkappen, <Iie bestemd zijn om te schieten in de nabijheid

,,à.r ing.stàten hoeken, en splinterkappen, als bedoeld in het acht-

ste lidl,an dit artikel, alsook de op de splinterkappen aangebrach-

te stalen platen, bedoeld in dit achtste lid, waarbij aln één' zijde de

afstand vàn het haft van de loop tot de rand minder dan 50 resp'

90 mm bedraagt, mogen uitsluitend worden gebruikt op plaatsen'

w.aar aan de ziide 't rÀ h.t afgeknotte gedeelte van de splinterkap

of de stalen plaat op anclere wijze een voldoende afscheming

wordt verkregen, bipoorbeeld door aangrenzende haaks op het

schiewlak gelegen muren.
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in een omgeving', die gevaar

172i De gebruiker moet kennis hebben genomen van de aanwiizingen van

de fibrikant en van de in acht te nemen veiligheidsvoorschriften' Hii

moet volledig op de hoogte ziin Yar, cle werking Yan een schiethamer'

Hii moet -.i t èt oog op het reinigen daarvan in staat ziin een schiet-

hamer uit elkaar te nemen en weer in elkaar te zetten'

De gebnriker van een schiethamer en hij, clie bll ziit"t werkzaamheden

is bètrokken, zijn verplicht ti,dens het werk te dragen:

a. een veiligheidsbril van een geschikt model, voorzien van ziischot-

ten of een gelaatsscherm van een geschikt model;

b. eenveiligheidshelm.

1. Alvorens zich van de schiethamer te beclienen, moet de gebruiker

zich ervan vergewissen, dat geen andere personen dan degenen'

die bij deze werkzaamheid betrokken 211fi, in de onmiddellijke

nabijheicl van de plaats, waar met de schiethamer gewerkt wordt'
aanwezig zijn.

2. 'Iiiclens Àetiaden en ontladen van een schiethamer en het verwij-

cleren van een patroon, «lie niet tot ontsteking is gekomen' moet

de loop ,.rr, ..i, schiethamer zodanig worden gehouden, dat het

gevaaigetroffen te worden of anderen te treffen uitgesloten is'

3. Éen schiethamer mag nimmer op personen worden gericht

172i

172k



172l I . Hij, die een schierhamer voorhanden heeft of gebruikt, is verplichr
te zorgen, dat deze in goede staat van onderhoud verkeert.

2. Het bij de schiethamer geleverde bedienings_ en onderhoudsvoor-
schriÍt dient nauwkeurig te s/orden nageleefcr. Geciurende cle tijd,
dat de schiethamer gebmikt wordt, moet hii minsrens dageliiks
gereinigd worden. Indien in de schiethamer nog pauone., aàrrw._
zig zijt't, moeten deze voor het reinigen worclen verwijclerd. Gebre_
ken moeten zo spoedig mogelijk en voordat het werkÍuig opnieuw
wordt gebruikt, door een vakkundig persoon worden hersield.

3. Gebruikers van schiethamers mogen geen andere herstelwerk_
zaamheden verrichten dan het vervangen van onderdelen, mits
deze onderdelen, in het bedienings- en onderhoudsvoorschrift als
venvisselbaar staan aangegeven en het originele onclerdelen
betreft. AIIe overige reparaties moeten aan de fabrikant of een
ander vakkundig persoon worden overgelaten.

4. Schiethamers moeten, naar gelang r,"n à. om.tandigheden en het
gebruik, doch ten minste éénmaal per jaar ter controle worden
opgezonden aan de fabrikant of aan een ander vakkunclig persoon.

172mi:1ï:'#i:ï.ii1ï;::ïi.lï1ïtï!,lÏ;*ift;X,ff f;Iï::ï
plunjerhamers, waarbil' de kinetische energie van de pén bil het veda-
ten van de loop niet meer dan 2,5 kgm beclraagt

Toekcbting
De uoorscbriften uoor scbieth,mers beuatten ook u.tetterijke uer-
plicbtingen uoor uterknemers. Deze zijn te uinden in artiker r72d ti(t
1, 172e, 172Ítid 2, t72g t/m t72k en t72l lid 3.
P-Blaclen 43 en 62.

1-7? Het-in deze paragrart bepaalde trun aaflziefi van krachtwerktuigen,t- / J werktuigen, drijfwerken, toestellen, installaties en voeÍtuigen gerdt,
wanneer cleze buiten gebruik zijn gesteld, alleen dan niet, indien deze
zover zijngedemonreerd of gesroopt datzijflietop eenvoudige wijze in
gebruik genomen kunnen worden.

17 3 a r [ffi:"ïïlïj;'í:ï ;flff l[§i.ï:ï:;: ;'"*_ïifl:;:ff :?,i
van toepassing is, hetzij in een geval waarin de nareving daarvan
niet reidt tot vermiiding van dat gevaaf, moeten, onverminderd
vorenbedoelde bepalingen, voor de werknemers die aan clat
gevaar blootstaan, de daarbij aangegeven pefsoonliike bescher-
mingsmiddelen, in voldoende aantal, beschikbaar ziin en moet
ervoor worden gezorgd dat die werknemers die micl<leren gebmi-
ken:
a. gevaar van verwonding door vallende, omvallencle of wegvlie_

gende voorwerpen of vallende stoffen clan wel door het sto_
ten van het hoofd: doelmatige veiligheidshetmen;

b. gevaar van voet- of beenverwondingen door scherpe, vallen_
de, omvallende of wegrollencle voorwerpen of cloór knellen:
doelmatig veiligheidsschoeisel;



c. gevaar van oogvefwondingen doof spatten Yan biitende' hete

of zeer koude itoffen dan wel door vonken, splinters, schilfers

of stof: doelmatige brillen of gelaatsschermen;

d. gevaar te worden gegrepen door bewegende delen Yan een

werktuig, machine, apparaat of installatie dan s/el door machi-

naalbew'ogenwerkstukkenendergelijke:doelmatigenauw-
sluitende kleding of hoofdbedekking;

e.gevaarvanorrg..'ull"t'doorbijtende,heteofzeerkoudestof-
Í'en: bescherminde kleding, han«Ischoenen' hoofdbedekking

of andere cloelmatige middelen ter bescherming van het

lichaam;
f. gevaar van verwonding bil het gebruik van verplaatsbaar

gereedschap: beschermende kleding of andere doelmatige

middelen ter bescherming van het lichaam'

2.Persoonlijkebeschermingsmiddelen,alsbedoeldinheteerstelid,
moeten in goe<le staat verkeren en zindeliik worden gehouden'

Toelichting
Artikel 173a beuat uetÍelijke uerplicbtingen uoor taerknemers'

Nameliik: in lid 1 de uerplicbting om persoonliike bescbermings-

midclelen te dragen ctls tlai op grond. aan deze uoorscbriften noclig is;

en in litl 2 rte ierplichting om persoonliike bescbermingsmiddelen

scboon te bouden (na gebruik scboon te maken)'
P-Blaclen 62, 69, 77, Sí, t tz't, t 12-2, 1 17, 120, 128, 161' 161-1' 169

en 171-1.

tlit de iurisgrudentie
In een- opbïding uoor uitbeners werd beztuaar gemaakt tegen bet

drctgen uan ueiiígbeidsbantlscltoenen' Het bezuaar uerd ongegrond

uerklaard,'Hetongemakuanuaaleaan-enuittrekkenmoestmenop
d.e koop toe nemàn. Dat gebruite in de slagersprtt'ktijk niet mogelijk

laas, u)as geen reden om ie op scbool niet te gebruiken' Het ongemak

uan regelmatig scboonmakà gold ook uoor andere uoortuerpen. En

de boge aansiltaJkosten loogen niet op tegen de geuolgen uan een

mogeliik ongettal.

< 
-ol^ 

1. voor zover dit noclig is voor een veilig verbliif van werknemers

L / 5D voor het veilig verrichren yan hun arbeid, moet op die verblijf-

plaats of bij dË arbeid een duideliike instrucrie in de Nederlanclse

Íaal aarlwezig ziit-t'

2. Indien er werkíemers zijn die de Nededandse taal niet voldoende

beheersen,moetYoorzovernodigCleinheteerstelidtledoelde
instructie zodanig luiden, dat ook die werknemers cleze kunnen

begriiPen.
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179a

§ t A. Het verschoffen von qeleqenheid tot
onvluchting bil brond of e^'ploiie

In fabrieken of werkplaatsen, waar de in § 5 van Hoofdstuk II becloelde
lrappen, s/egen of uitgangen, ook in verband met de inrichting of de
ligging van het gebouv/ of van de lokalen of met de in het gebotiw aan_
wezige stoffen, geen voldoende waarborg bieden, dat Éiy brand of
explosie de werknemers de begane grond buiten het gebouw veilig
kunnen bereiken, moer een voldoende aantal gemakkèlilk en veilii
bereikbare en om als nooduitgang te dienen doelmatig ingerichte ven--
sters, deuren of luiken aanwezig zijn. Langs deze nooduitgangen moet
de begane grond buiten het gebouw, hetzij rechtstreets, Àetziy door of
over aangrenzende gebouwen, veilig kunnen worden bereiit. Voor
zover nodig moeten daar-toe de volgende maatregelen zijn genomen:
a. brandtrappen of brandladders, s/aarvan een veilig geÈruik is ver_

zekerd en die het bereiken van de begane grond buiten het
gebouw mogelijk maken, moeten in een voldoènde aantal en op
doelmatige plaatsen zijn aangebracht;

b. inrichtingen van vordoende veilige constructie, waarmede telkens
één of meer personen van een verclieping veilig naar de begane
grond kunnen worden afgelaten, moeten in een voldoende aàntal
aanwezig zijn et in goede staat van onderhoud verkeren_

P-Bladen 153 en 165.

§ t Ao. Het voorkomen of beperken von schodeliik
of hinderliik geluid of von ondere schodeliike of '

hinderliike trillingen

1. Op plaatsen waar werknemers in verband met de arbeid moeten
verblijven, dient het geluidsniveau te worden beoordeeld en,
indien nodig, gemeten ten einde de arbeidsplaatsen te bepalen
waar werknemers aan niveaus van schadelijk geluid kunneíwor-
den blootgesteld.

2. De beoordeling en de meting, bedoeld in het eerste lid, moeten
overeenkomstig een schriftelijk plan en op een deskundige wijze
worden uitgevoerd en dienen representatiefte zijn voor de bloot-
stelling aan geluid op de arbeidsplaats gedurende de dagelijkse
arbeidstijd. De beoordeling en de medng moeten met passende
tussenpozen wotden herhaald, doch in elk geval indien eivoor het
geluid op de arbeidsplaats relevante veranderingen plaatsvinden in
de arbeid of de omstandigheden waaronder deze arbeid wordt ver_
richt of indien er redenen zijn om aan te nemen dat de uitgevoer-
de beoordeling of meting onjuist is.

3. De bij de meting gebruikte methoden en appararen moeten aan de
desbetreffende omstandigheden zijn aangepast. Met name moet
daarbij gelet worden op de kenmerken rran Àet te meten geluid en
de omgevingsfactoren. De meetmethode en het meeàpparaat
dienen op elkaar te zijn afgestemd. De gebruikte methodèn en
apparaten moeten geschikt zijr, om te bepalen of de krachtens
deze paragraaf vastgestelde niveaus van schadelijk geluid al dan
niet worden overschreden.



4.Deondernemingsraadof,bijhetontbfekendaaruan,debetrokken
werknemerswordtclegelegenheidgegeveneenoordeeloverde
wijze van beoordeling en meting, kenbaar te maken'

5.Deresultatenvancleingevolgeditartikelrritgevoefdebeoordelin.
gen en metingen moeten in passende vorm worden geregistreerd

èn gedurende ten minste 10 iaren worden bewaard. De resultaten

worden,voorzienvaneentoelichting,terkennisgebrachtvande
ondernemingsraadof,bijhetontbrekendaalwan,Yandebetrok-
ken werknemers.

6. onze Minister kan ter uirvoefing van dit artikel nadere regels tref-

fen.

,í 
-^l^ 

1. Machines, werktuigen, apparutefi of installaties moeten vaÍl zoda-

| / yD .rig. construcrie zrin, zodinigingericht, opgesteld of ondersteund

zijn en zodanig onderhou«len worden, d^t zii bii het in werking
zijngeenscha<lelijkgeluidveroorzaken,tenzijzulksredelijkerwij-
ze niet kan worden gevergd.

2.Hetverrichtenvanwerkzaamhedenmoetzodaniggeschiedendat
daarbiigeenscha<lelijkgelui<lwordtvetootzaakt,tenzijzulksrede-
lijkerwijze niet kan worden gevergd'

3. Indien tle uitzondering, vervat in de laatste zinsnede van het eerste

of tweede lid, van toepassing is, moeten overeenkomstig een

schrifteti|kplandoeltreffendevoorzieningenaangebrachtzijn,
waardoorzoveelmogelijkwordtvoorkomendatschadelijkgeluid
heerstineenrrrimtewaarinwerknemersplegenteverblijven,ten-
zli zuks redeliikerwiize niet kan worden gevergd'

4. In gevallen waarin voorzieningen, aangebracht ingeYolge het

derdelid'dewerknemersonvoldoendebeschermingbiedentegen
hetschadelijkgelui<leningevallenwaarinlretaanbrengenvan
vorenbedoeide voorzieningen redeliikerwijze niet kan worden
gevergd,moetenovereenkomstigeenschriftelijkplandoeltreffen-
de màatregelen genomen ziin om de blootstellingsduur alsmede

hetaantalwerknemersdataanschadelijkgeluidwordtblootge-
steld zoveel mogelilk te beperken'

5.onzeMinisterkanmetbetrekkingtotallefabriekenofwerkplaat-
sendanwelmetbetfekkingtotfabriekenofwerkplaatsendiebeho.
fentoteendoorhemomschrevenCategofieéénofmeerniveaus
vaststellen,waarbovengeluidvoordetoepassingvandeledenltot
en met 4 wordt geacht schadelijk te zijn in de zin van die leden'

6. In gevallen, waarin werknemers kunnen worden blootgesteld aan

eendooronzeMinistervoordetoepassinÉ.vanditartikellidvast.
gesteld schacleliik geluidsniveau' moeten passende gehoorbe-

schermingsmidcleleninvoldoendeaantalbeschikbaarzijn.De
gehoorbe.schermingsmicldelendieneneendempingvanhetgeltrid
te bieclen tot het in de eerste volzin van dit artikellid bedoelde

niveau.Indieneenzoclanigeclempingtechnischnietmogelijkis,
moetcloor<legehoorbeschermingsmiddelentenminsteeenclem-
pingvanhetgeluidwordengebodentotbenedenlretktachtens
hetzevencleli(lvastgesteldeeqrrivalenteniveau.Degehoorbe-
schermingsmiddelenmoeteningoedestaatvefkerenenzindelijk
worclen gehouclen. De betrokken werknemers wordt de gelegen-

heicl gegèven een oordeel over de keuze van de soort gehoorbe-

schermingsmiddelen, kenbaar te maken
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7. onze Minister kan de niveaus van schaderijk geluid vaststenen
waarboven door de werknemers gehoorbeschermingsmiddelen
moeten worden gebruikt. Het ongevalsrisico verbonden aan het
gebruik van gehoorbeschermingsmiddelen moet zoveel mogelijk
door passende maatregelen zijn beperkt. Het zesde lid, rweede tot
en met vijfde volzin, is van toepassing.

8. De plaatsen waar overschrijding van ten minste één van de krach,
tens het zevende lid vastgesterde niveaus van schadelijk geluid kan
worden verwachr, dienen cluidelijk te zijn afgebakend en te zijn
gemarkeerd door een signalering als voorgeschreven in het Besluit
veiligheids- en gezondheidssignalering. Alleen werknemers die
beroepshalve of uit hoofde van hun functie deze plaatsen moeten
betreden, mogen daar worden toegelaten.

9. De betrokken werknemers en, indien aanwezig, cle onclerne_
mingsraad worden in kennis gesteld van de redenen waarom de in
de laatste zinsnede van het eerste, tweede en derde lid vervatte uit-
zonderingen van toepassing zijt, vat de ingevolge het derde licl
aangebrachte voorzieningen en van de ingevolge het r.ierde lid
genomen maatregelen.

1O. De leden.l rot en mer 5 zijn met ingang van een bij koninklijk
besluit te bepalen tiidstip van overeenkomstige toepassing ten aan-
zien van hinderlijk geluid.

11. De leden 1 ror en met 5 zijnmet ingang van een bij koninklijk
besluit te bepalen tijdstip van overeenkomstige toepassing ren aan-
zien van schadelijke trillingen, met dien verstande dat in het geval,
bedoeld in het derde lid, doeltreffende voorzieningen moeten zijn
aangebracht, waardoor zoveel mogelijk wordt voorkomen dat
schadelijke trilingen rechtstreeks op het lichaam van de werkne-
mer worden overgebracht, tenzij zulks redelijkerwijze niet kan
worden gevergd.

12. Het elfde rid is met ingang var een bij koninklijk besruit te bepalen
tijdstip van overeenkomstige toepassing ten aanzien van hincrer-
lijke trillingen.

179ci,ïff ï'::ïïï,i.x.:'ff ffi ::5l],Íï::,':Ji[:iill[.i:ïu:J:i
waar het niveau van het geluid van clag tot clag sterk varieèr-t en het
retlelijkerwijze niet gevergd kan worden dat de in artikel 50, dercle en
vierde lid, bedoelde voorzieningen en maatregelen aangebracht onder-
scheidenlijk genomen worclen, gelden de volgende voorschriften:
a. het gemiddetde niveau van het geluid, berekend ofgemeten over

een periocle van een week, mag het krachtens artikel 50, vijfcle tid,
vastgestelde equivalente geluidsniveau niet overschrijden, tenzii
zulks redelijkerwijze niet kan worden gevergd;

b. met regelmatige tussenpozen, doch in elk geval inclien er voor het
geLrid op de arbeidsplaats relevante veranderingen praatsvinden in
cle arbeid of de omstandigheden waaronder deze arbeid wordt ver-
richt, moet gecontroleerd worden of nog volclaan wordt aan het in
onderdeel a genoemde r.,oorschrift .

'Werknemers die worden blootgesteld aan een door Onze MinisteÍ
voor de toepassing van dit artikel vastgestelcl niveau van schadeli.l.k
geluid, moeten in de gelegenheid worden gestelcl een audiome_

17gd'



tfischonderzoekteondefgaan,dateropgefichtisdegehoorfunc-
tievandebetfokkenwerknemerszoveelmogelijkinstandtehotr-
<len.

2, Het audiometrisch onclerzoek, be«loelcl in het eerste lid, moet wor-
den uitgevoerd door een, al clan niet gezamenliike, bedrijf'sge-

zondlreidsdienst, gecombineerde dienst of arbodienst, die zodanig

isgeorganiseerd,uitgerustenbemandenzodanigwordtgeleiddat
hii cle taken, genoemd in artikel 18, derde lid, van de Arbeidsom-

standighedenwet (Stb. 1990,94) naar behoren kan uitvoeren'

3.Zo|atgdeblootstellingaanhetinheteefstelidbedoeldeniveatl
vanschadelijkgeluidduurl,dienendebetrokkenwerknemersntet
tussenpozen van vier jaren opnieuw in de gelegenheid te worden
gestelclomeenaucliometrischonderzoekalsbedoeldinheteerste
en tweede licl te ondergaan dan wel met kortere tussenpozen

indienditnaarhetoordeelvandedienst,bedoeldinhetrweede
lid, noodzakelilk is.

4.ÀandeclienstmoetinzagegegevenwordeninhetinartikellT9a,
vijfde lid, bedoelde register en moet de gelegenheid worden gebo-

denomteaclviserenoverdetenemenpersoonlijkebeschermende
dan wel Preventieve maatregelen.

5. De resuliaten van het aucliometrisch onclerzoek moeten geduren-

de ten minste 10 laren worden bewaarcl'
6. Iedere werknemef moet in kennis worden gesteld van de resulta-

ten Yan elk arrcliometrisch onderzoek, dat hij ingevolge Clit aftikel
heeft ondergaan.

{ 
-^ ^ 1. Vriistclling of ontheffing van het bepaalde in artikel 179b, zesde

| / ye ta, oercle volzi', kan uirsluitend wor<len ve4eencl in gevallen

waarinlretredelijkerwijzenietmogelijkisomdeblootstellingvan
werknemerstebeperkentothetkrachtensaftikellTgb,vijfclelid,
vastgestelcleequivalentegeltridsniveauenhettechnischniet
mogelijk is dat gehoorbeschermingsmiddelen een demping van

het geluicl bieclen tot beneden het krachtens artikel 179b, zevende

licl, vastgestelde equivalente geluidsniveau'
2.Aaneenvrijstellingofontheffingalsbedoelclinheteerstelid

wordtinieclergevalhetvoorschri-ftverbonclendatdegehoorbe-
schermingsmidcleleneendempingmoetenbiedentoteenzolaag
mogelijk geluidsniveau.

.t 
-ttltr 

vriistellinc of ontheffing van het bepaalde in artikel 179b, zesde lid,

L / yI ...'*..otrirr, en zevendè 1id, kan uitsiuitend worclen veleen6 in geval-

len waarin door werknemers biizonclere taken worden uitgevoerd en

in verbanrl met het uiwoefen van cleze taken het gebruik van gehoor-

beschermingsmidclelen een verzwaring van het totale fisico voor de

veiligheicl en gezondheicl van de betfokken werknemers met zich

brengt en dit risico redelijkerwijze niet door doeltreffende maatregelen

kan worden bePerkt.

Aan vrijstellingen of ontheffingen, bedoeld in de artikelen l79e en

179f, worden voorschriften verbonden die erÍoe strekken cle duur

en c1e mate van blootstelling van de betrokken werknemers aan

geluid zoveel mogelijk te beperken.
óe ingevolge cle artikelen l79e en 179f vedeende vrijstellingen of

79
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ontheffingen worden voor beperkte duur veileend en worclen in
geval ingetrokken wanneer de redenen waarom zij zijn veieend,
zijn vervallen.

179hi:H'iff $:il"i'.-,ï1",ïl+hï'"#:ïÍïiïï:l'illJ:ï"2";'::J,""1ï
graaf.

Toelicbting
In artikel 179 staat regelmatig d,e ter.m "redelijkerwijze,'. De beteke_
nis bieruan uordt toegelicltt in de inleiding uan clit bctek onder bet
kopj e " Redelij kbeidcriterium".

In lid 1, 2 en J uctn artikel I79a tuordt aangegeuen dat bet geluids_
niueau op de arbeiclsplítatsen gemeten en beoordeelcl ?noet uorden.
De metbod,en en apparaten clie bij cle meting gebruikt u)orden, moe_
ten aangepast zijn aan de situtttie op de arbeidsplaats en op elkaar
afgestemd zijn.
In lid l en 5 uan artikel 179a staat clat cle resultaten uan cle metin-
gen en beoordelingen uan bet geluidsniueau ten minste tien jaar
beutaard moeten utorclen en dat zij openbaar en controleerbaar
moeten zijn uoor de ondernerningsraad oÍ, bij bet ontbreken claar_
uan, de medetuerkers.

Er zit een bepaalde opbouta in artileet 179b. Lid 1 en 2 bepaten dat
geen scbaclelijk geluid mag uorden ueroorzaakt. Ats d,at niet kan
utorden uermeden, treedt lid 3 in werking: uoorkomen moet uorden
clat bet scbadelijke geluid ziclt in de ruimte uerspreidt; isolarie dus.
Als die isolatie niet uokloende is, of euentueel niet mogelijk, dan
geldt lid 4: zo min mogelijk tuerknemers mogen blootgestelcl zaorden
aan scbadelijk geluid.
Litl 2 uan artikel 179b ltoudt oole een uettelijke uerpticbting uoor
tuerknemers in.
tn ti! 6 staat aangegeuen dat de uterkgeuer geboorbescbermings_
middelen uit moet reiken ctan de uerknemers als op tíe arbeàs_
plaats bet geluidsniueau bouen 80 ctB(A) ligt. De uterknemers mogen
ouerigens bun laeuze uan de soort geboorbeschermingsmiddàlen
kenbaar maken. Vilel zijn zij uerplicht de geboorbescbeimingsmid-
delen scbr,ton te bouden.
Lid 7 geeft aan dat tuerknemers uerplicbt zijn geboorbescbermings-
middelen te drorgen als ber geluidsniueau op de arbeidsplaats bouin
90 dB(A) ligr. De geboorbescbermingsmidd,elen moeten in ieder
geual bet geluid dempen tot BO clB(A).
In bet algemeen beeft de utetgeuer bepaakl dat een geluidsnhteau
bouen BO dB(A) op de arbeidsplaats scbadelijk is. Voor het momen-
taan geluitlsdrukniueau is dat 200 pa. Omdat rnet deze bepalingen
Neclerland. erg aooruitloopt op de Ec-richttijnen is bepaalctàat uóor-
lopig een geluidsniueau uan 85 dB(A) is toegestaan.
In lid 8 is aangegeuen dat op alle ptaatsen taaar bet geluict uitkomt
bouen de in lid 7 gestetde maxima, markeringen moeten zaorclen
aansEebracbt.
Lid 10 zegt dtlt de regels uoor scbacletijk geluicl in de toekomst dan
ook aan toepítssing zutlen zijn op ltindertijk getuid. De regering
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beslist ttii Koninkliik Besluit uanneer dat zal ziin' De regels uoor

bescheràingsmictdblen zullen dan ook uerplicbtend zijn uoor uerk-

nemers,

Bebaluegeluidzijnerooktrillingendiesclcadelijkofbinderlijkkun-
nen zijn.'In de leclen 11 en t2 uan artikel 179b staat dat bij Konink'
lijk Bösfuit wordt uítstgestelcl t ,nneer de regels uoor scbacleliik en

htndertiin geluitt ook zullen gaan gelden uoor scbadelijlee en bin-

cterlijke- fiílingen. ()ok in ríie regels zullen dan tueffeliike uerpliclt-

tingen 0oor Luerknemers zitten'

De artikelen 179a en 179b gaan in op bet meten en beoordelen uan

scbadelijk geluicl en cle inacfiregelen die getroffen rnoeten uorden ter

bescbermiig aan cle uerknemers' De artikelen 179b tot en met lJ

geuen uerclire regels ouer bet meten en beoordelen uan scbadeliik
geluid en de bescberming uan uterknemers'

Artiket 179c gaat in op situaties waarin het Seluidsniueau uan dag

tot dctg uissiít en utaàrbii bet gebruik aan geboorbescbermingsmid-

ctelen"rettelijkenuijzenietmogelijkis,Inprincipemagbetgemiddel.
de geluiclsniueau per ueek niet cl.e uastgestelcle niueaus ouerscbrii'
tteÀ,. Teuens moet bet geluidsniuectu regelmatig opnieulu ge'neten

tuorden.

In artiket 179c1 utord.en regels gegeuen ouer bet recbt uan taerkne-

mers op ttudiometriscb onderzoek, uitgeuctercl cloor een deskundige

dienst. Dit oncíerzoek naar de geuolgen uan scbadeliik geluid moet

ten minste één maal per uieriaar plaatsuinden' De gegeuens uit deze

or:I:rr"nUr" ziin openbaar en moeten tien iaar bescbikbaar blii-

In de artikelen 179e tot en met b ruordt aangegeuen onder utelke

urijstelling of ontbeffing kan utorden aangeuraagd als het redelij'

keíuijze niet mogelijk is de werknenrcrs te bescbermen tegen

schaàelijk geluirt. Dit kan alleen dls tecbniscbe uoorzieningen niet
mogelijfu zíin en bet gebruik uctn gehctorbescbermingsmiddelen een.

,erïwarin§ u&n betiotale risico uoor de ueiligbeid en gezonclbeicl

uan d.e betrokken taerknemers met zicb meebrengt. vriistellingen en

ctntbelfingen uord,en manr uoor beperkte d'uur uerleend en inge-

troBien àls de redenen luaarom zij ueileend ziin, ueruallen'

§ t S Het voorkomen von vergiftiging,
besmetting of beroepsziekten

t. In scha<leliike werklokalen, genoemd in categorie D van artikel 1b,

en in werklokalen, waar aan beclerf onderhevige stoffen worden
verwerkt of bewerkt, moet de vloer zoclanig ziin ingericht, dat hij

kan worden ontsmet. Wanneer gevaar voor besmetting aanwezig

is, moet op een cloeltreffende wijze ontsmet worden'
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2. In schadelijke werklokalen genoemd in categorie D, 5, 6 of 7, van
artikel 1b, moeten de wanden tot een hoogte van ten minste
1,20 m glad bepleisterd of met verglaasde tegels bekleecl ziin.

1. In een fabriek of werkplaats, waaf werknemers verblijven in
schadelijke werklokalen, genoemcl in categorie A, B, C, D, E, F, G
7, H, K, 2, 3 of 4, of L van arrikel 1b, moeten voor clie werknemers
naar seksen gescheiden binnenshuis en doelmatig gelegen, doel_
treffend ingerichte wasgelegenheden beschikb aar zijn.

2. Het aaÍttal beschikbare wasgelegenheden moet bedragen ten min-
ste één op elke 5 of minder. der in het eerste lid be<loelde werkne-
mers, die gelijkrijdige rusr- of schafttijden hebben. Echter mag clit
aantal bedragen ten minste één op elke 10 of minder dier werkne_
mers, wanneer zii in geen ander schadelijk werklokaal verblijven,
dan bedoeld in categorie H of K, 3 of 4, van arrikel lb.

3. De artikelen75,76 ei77 zijt-tvan toepassing.

In een fabriek of werkplaats, waar werknemers verblijven in schadelij-
ke werklokalen, genoemd in categorie A, 1 tot en met 74, 16, 17 en 1ti,
B, D, 3, 4, 5 of 7, E of L van artikel 1b moet zo noclig elke werknemer,
wiens klederen of hoofdhaar blootstaan aan verontreiniging met of
opneming van schadelijke stoffen, op elke eerste werkdag der week, of
zoveel vaker als nodig is, de beschikking hebben over een gemerkt, op
afdoende wijze gereinigd en gedroogd, en uitsluitencl door hem è
gebruiken doelmatig overkleed en hoof<Ibedekking, clie op die en op
de volgende werkdagen bij de arbeicl moeten worden gecliagen.

Toelichting bij artikel 182
Artikel 182 boudt oole een taettelijke uerpticbting in uoor uerkne_
mers om de bescbennencle kleding te dragen.
P-Blad 119.

1. Doeltreffende maatregelen moeten ziin genomen om te voorko_
men dat werknemers bij hun arbeid kunnen worden blootgesteld
aan stoffen in zodanige mate, dat schade kan worden toegebracht
aan hun gezondheid, dan wel aan de werknemers hinder kan wor_
den veroorzaakt.

2. Ter naleving van het eerste lid dienen zodanigetechnische of orga_
nisatorische maatregelen te zijn genomen, dat het gevaar voor
blootstelling zoveel mogelijk bij de bron claarvan wordt voorko_
men, waaronder mede is begrepen het toepassen yan stoffen,
waarbij de werknemers, gelet op de eigenschappen van clie stof_
fen, de a;ard van de arbeid, de werkmethoden en de werkomstan_
digheden, aan zo weinig mogelijk gevaar voor hun gezondheid
worden blootgesteld, dan wel waarbii aan de werknemers zo wei_
nig mogelijk hinder wordt veroorzaakt.

3. Voor zover het op doeltreffènde wijze voorkomen van blootstel_
ling door het nemen van maatregelen als bedoelcl in het tweede lid
redelijkerwiy's niet mogelijk is, en de blootstelling wordt veroor-
zaakt doordat de lucht op plaatsen, waar werknemers in verband
met de arbeid verblijven, wordt verontreinigd cloor stofdeeltjes
dan wel door dampen, gassen of nevels, moet de verontreinigde
lucht op doeltreffende wijze worden afgevoercl.

1,92
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4. Voor zover het op doeltreffencle wijze voorkomen van blootstel-

ling cloor het nemen van maatregelen als bedoeld in het tweede lid

redetijkerwijs niet mogeliik is, en de blootstelling op andere wijze
dan in het íerde lid bedoeld wordt veroorzaakt, moeten de vol-

gende maatregelen worden genomen:

;. de duur van de blootstelling moet zoveel mogelijk beperkt

ziir't;,

b. een stof mag in geen grotere hoeveelheid aanwezig ziln en het

aantal blootgestelde werknemers mag niet groter ziin dan

voor het verrichten van de arbeicl strikt nodig is;

c. de blootgestelde werknemers moeten voldoende vertrou§/d
zijn met cle aard van hun werkzaamheden en moeten vol-

doende kennis hebben van de gevaren die aan de blootstelling
verbonden ziin en van c1e voorzieningen, die getroffen zijn of
door hen moeten worden getroffen, om clie gevaren te voor-

komen ofte bePerken;
d. bil de arbeid moeten de grootst mogelijke ordelijkheid en zin-

clelijkheid worden betracht.
Voor zover het op doeltreffende wijze afvoeren van de verontrei-

nigde lucht, bedoeld in het dercle lid, in verband met de aard van

de arbeid of met de werkomstancligheclen redeliikerwijs niet
mogeliik is, moeten cle in het vierde lid vermelde maatregelen wor-
den genomen.
onzè Minister kan met betrekking tot het eerste tot en met het vijf-

de lid regels stellen. Deze regels kunnen voor verschillende geval-

len versèhillen<l wor<len gestelcl en kunnen onder meer betrek-

king hebben oP:
a. cle verplichting tot het beoordelen en meten van de veront-

reinigiàg van cle lucht en het registreren van de meetresul-

taten;
b. de te gebruiken meetapparatuur en de te volgen meetmetho-

den en meetpfocedures;
c. de wijze, waarop monsters en meetresultaten moeten worden

beoordeeld.
Onze Minister kan met betrekking tot door hem aangewezen stof-

fen waarden vaststellen betreft'ende de grens' waarboven de con-

centratie of gemidclelde concentratie van die stoffen in cle lucht'
waaraan werknemers in verband met de arbeid worden blootge-

steld, niet mag uitgaan.
Bij overschriiàing van een waarde als bedoeld in het zevende lid
moeten onverwijld doeltreffende maatregelen worden genomen

om de concentratie terug te brengen tot beneden die waarde'

Zolang de maatregelen, bedoetd in het achtste lid, nog niet vol-

ledig ten uitvoer zijn gelegd, mag de arbeid alleen worden voort-

g.rÈt, indi..t doeltreffende maatregelen zijn genomen om schade

aan de gezondheid van de werknemers te voorkomen'
Dit artikel is niet van toepassing ingeval en voor zover werkne-

mers bii hun arbeid worden of kunnen worden blootgesteld aan

stoffen clie op groncl van het Besluit kanterverwekkende stoffen

en processen als kankerverwekkend ziin aangemerkt'
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Toekcbting
Iid 1 en lid 2 uan artikel 182a zeggen dat geuaren aan blootstelling
aan scbadelijke en binderlijke stoÍÍen bij de bron moeten taorden
uoorkomen. Als dat "redelijkenaijs" niet mogetijk is (zie de toelich-
ting in cle inleiding uan dit boek onder bet kopje ',Rectelijkbeidscri_
terium"), dan moeten uolgens lid 3 en 4 andere bescbermende
maatregelen uorclen genomen.
De regel in artikel 182a lid 4 onder d gelclt ook als een taettelijke uer-
plicbting uctor uterknemers.
Lid 6 uan artikel 182 geeft de minister de beuoegd.beicl om meer uiï-
geuterkte regels te geuen. Daar kunnen ook uerplicbtingen uoor
uerknemers bij zijn.
Lid 7 uan artikel 182a geeft de minister de beuoegdheid uast te stel-
len uelke concentraties uan stoffen maximaal toegestaafi zijn. Bij
ouerscbrijd'ng uan die norm geldt als uerpliclrting clat cle cc_tncenffà_
tie onmiddellijk moet tuorden uerlaagcl Oid 8) en clat er alleen tter_
der mag uorden geuerkt als de gezondlteid uan taerknemers doel-
treffend bescltermd is (lid 9). p-Blad tl5.
De minister beeÍt op bctsis uan artiket 182a, zescle en zeuewle licl,
een "Regeling utetielijke grenxaaartlen" utzstgesteld. ÍIet betreÍt trier
een Luettelijke grenszuaarde uoor enkele tientallen stoffen.

r82b'
2.

Indien ingevolge het bepaalde in artikel 182a, derde licl, veronrrei_
nigde lucht wordt afgevoerd, moet geliiktiiclig voldoende roevoer
van niet verontreinigde lucht gewaarborgd zijn.
Onze Minister kan regels stellen met betrekking tot het eerste lid.
Deze regels kunnen onder meer betrekking hebben op:
a. de kwaliteit van de lucht, die wordt toegevoerd;
b. de luchtcirculatie- of luchtverversingssystemen dan wel lucht_

reinigingsapparatuur, die voor de toevoer van niet_verontrei_
nigde lucht worden gebruikt, als ook de controle en het
onderhoud van deze systemen of apparatuur.

Onze Minister kan in belang van de veiligheid of gezonclheid geval_
len aanwijzen, waarin het recirculeren van Lrcht is verboden of
slechts is toegestaan met inachtneming van door hem te stellen
regelen.

183 GiÍtige stoffen moeten zodanig w.orden bewaard, dat het gevaar voor
vergiftiging zoveel mogelijk wordt voorkomen en dat zii niet in handen
van onbevoegden kunnen geraken.

Toeliclcting

|:#:lr.rut 
getdt ook als een uetÍetijke uerpticbting uoor taerk-

L83a1il;ï'.Ï,',iÍ':il:ffi i:;:ï;ïï,ï::§;l;ff nml;§:tr,
van deugdelijke constructie zijn en in goede staat verkeren. De in
de vorige volzin bedoelde toestellen moeten voorts zoclanig inge-
richr, opgesteld of afgeschermd zijn, dat bij het in werking ztjnvan
die toesterlen lichamelijke schacle ten gevorge van bedoelde stra-
ling zoveel mogelilk is voorkomen.



3

Indien bij het in werking ziin van een toestel als bedoeld in het eer-

ste licl het Íaevaar van lichamelijke schade ten gevolge van de stra-

ling, onclanks cle naleving Yan dat lid, niet of niet geheel kan wor-
deÀ vermeclen. moeten het verrichten van werkzaamheden met of
aan dat toestel zodanig geschieden, dat lichamelijke schade ten

gevolge van cle straling zoveel mogelijk wordt voorkomen'
ónze Minister kan al naar gelang ran cle ffsische eigenschappen

van cle niet-ioniserende elektromagnetische straling niveaus vast-

stellen, waarboven voor de toepassing van clit aftikel clie stralinÉl

wordt geacht schadeliik te ziiÍtir't cle zin van het eerste lid Hij kan

voorts naclere regelen stellen ter uitvoering van dit arÍikel, alsmede

in het belang van <le veiligheid en ter voorkoming van lichameliike

schacle van de werknemers voorschriften geven met betrekking
tot de ruimte waarin een toestel, als bedoelcl in het eerste licl, zich

bevinclt. of waarin cloor een zodanig toestel uitgezonden straling

optreeclt.

Toelichting
Denk bij níeïioniserencle elektromagnetiscbe straling aan infrarode
en ultrauiolette straling, microgoluen en laserstrctling. Het gaítt om

uormen uan straling ctie - in tegenstelling tot röntgen- of gamma-
straling . niet celkernbescbadigencl zijn, maar die bijuoorbeeld uel
uerbranclingofoogletseltotgeuolgkunnenbebben,ArtikellB3auer.
langtítcltmogelijkeSeuarenineersteinstantiebiidebronuorden
uoorkomenQiaoAlsctatnietkan,moetenerand'eremaatregelen
uorclengenomenaid2),zocl,lsbetgebruikUanbescbermingsmidde.
len,beperkingUanbetaantaltcerknemersdatmetdestralingte
makenbeeft,beperkinguandetijdclieulerknemersindebuurtuoln
stralingsbro nnen do orbre ngen.
Lid 3 uan artikel 183a geeÍt de minister de beuoegdbeicl om uast te

stetlen Luelk stralingsniueau scbadeliik is en om uitgetuerkte regels te

geuenutlorcleuitaoeringUan(lrtikell93a,Deregelgeuingrondioni-
serencle sffctling is uastgelegd in cle Kernenergieuet'

-< ts al Tn het bii of krachtens de artikelen l83c tot en met 184 bepaalde wordt
IörD 

'erstaan 
ondcr:

a.arbeiclmetvinylchloridemonomeef:vinylchloridemonomeefver-
vaarcligen,terugwinnen,opslaan,afr'ullen,vervoerenofanders-
zins bezigen dan wel vinylchloridemonomeer omzetten in vinyl-

chloridePolYmeer;
b. arbeidszone: tle vaste plaats of plaatsen die een werknemer

inneemtbiilretverrichtenvanarbeidmetvinylchloridemonomeer
metinbegripvancletenbehoevevan«liearbeidtussendieplaat-
sen af te leggen weg.

nÍ:',.l|1.GcclurenclearbeidmetvinylchloridemonomeefmoetdeConcen.
I |)JfJ rratie daaÍvan in cle lucht van de arbeidszone op continue, perma-

nent sequentiële of discontinue wijze worden Élemeten'
2.MetingenmoetenopContinueofpermanentsequentiëlewijze

worden verricht, indien vinylchloridemonomeer binnen de

arbeidszone in vinylchloriclepolymeren wordt omgezet en cle

arbeiclszone zich in een gebouw bevindt'
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183e 1

2

1g3f ,

Het meetpunt of de meetpunten moet onderscheidenlijk moeten
zodanig gekozen zijfl, dat de gemeten concentraties van vinylchlo-
ridemonomeer zo representatief mogelijk en in geen geval te laag
zijn voor cle mate s/aarin een werknemer mag worden geacht in
zijn arbeidszone aan vinylchloridemonomeer te worclen blootge-
steld.
Onze Minister kan met betrekking tot het in het eerste licl bepaal-
de nadere regelen stellen.

De metingen moeten worden verricht met behulp van instrumen_
ten die ten minste een derde van de krachtens artikel lg3h, eerste
lid, eerste zin, vastgestelde waarde betrouwbaar kunnen registre_
ren. De instrumenten moeten regelmatig worden geijkt overeen_
komstig methoden, voorgeschreven door de algemeen erkende
regelen der techniek.
Voor zover metingen worden verricht met behulp van instrumen_
ten die niet uitsluitend de concentratie van vinylchloridemono-
meer registreren, wordt cle uitkomst beschouwd als totale regi
stratie van vinylchloridemonomeer.

2.

183sl:;xrrffi 
rr;ï#.xffiïi:;ï[ï:s.;ii,#:*irf ï'H.ïjïixï

verzoek, ter beschikking van de vertegenwoordigers van de werkne-
mers in de onderneming gesteld. De gegevens moeten ten minste clrie
jaren worden Lrewaard.

183h', De gemiddelde uitkomst van continue of permanent sequentieel
verrichte metingen mag, telkens berekencl over een periode van
een jaaf, een cloor Onze Ministef vast te stellen waarde niet over_
schrijden. Onze Minister stelt de berekeningswiize yast.
Van discontinu verichte metingen moet het aattal zodanig ziin,
dat met een statistische waarschijnlijkheid van ten minste 95%kan
worden aanÍlenomen dat de krachtens het eerste licl vastgestelde
waarde niet zal worden overschreden. Onze Minister stelt de bere-
keningswijze vast. De uitkomst van zodanige metingen moet [ror-
den beoorcleeld met inachtneming van de hypothesen en bereke-
ningen, neergelegd in bijlage I, onder 2, 3 et 4, van d,e Richtlijn
van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 iuni l97B
betreÍïencle de onderlinge aanpassing van cle wetteliike en
bestuursrechtelijke bepalingen van de Licl-Staten inzake de
bescherming van de gezondheid van werknemers die aan vinyl-
chloridemonomeer zljn blootgesteld (pb. E.G. van 22 jLJlh 197g, no
197/12). De gemiddelde uirkomst van de metingen mag, telkens
berekend over een periode van een jaar, de krachtens het eerste
lid vastgestelde waarde niet overschriiden.
Indien op grond van metingen over een kofiere periocle clan een
jaar, met toepassing van de punten 2,3 en 1, van cle in het tweede
lid genoemde bijlage, kan wortlen aangenomen clat de krachtens
het eerste lid vastgestelde waarde zal worden overschreden, moe-
ten onmiddelliik voorzieningen worden getroffen om cle concen_
tfatie van vinylchloridemonomeer te verminderen. Daarna moet
opnieuw worden gemeten. Het treffet-r van voorzieningen als



bedoeld in de eerste zin mag eerst worden beëindigd, indien de

krachtens het eerste lid, eerste zin, vastgestelde waarde blijkens
nieuwe metingen nieÍ zal worden overschreden.

4. Voor het berekenen van de uitkomsten, bedoeld in het eerste,

tweede en derde lid, worden de uitkomsten buiten beschouwing
gelaten van metingen, verricht tijdens een periode waarin een als

abnormaal te beschouwen concentmtie als bedoeld in artikel 183i

optreedt.

Toelicbting
Op gronct uan lid 1 en licl 2 uan artikel 183b is er een ministeriële
regeling "Vaststelling scbadeliike concentraties ttinylcbktridemono'
meer". Zie de lijst acbterin dit boek.

l. In de arbeidszone moet voorzien zijn in een deugdelijk bewakings-
systeem dat in werking moet zijn gedurende de arbeidstijd en dat

waarschuwt, zodra in de lucht van de arbeidszone een concentratie
van vinylchlori<Iemonomeer optreedt, die, gelet op de aard van de

arbeitl, als abnormaal te beschouwen is. Onze Minister kan met
betrekking tot het in de eerste zin bepaalcle nadere regelen stellen.

2. In geval van een als abnormaal te beschouwen concentratie als

bedoeld in het eerste lid moeten onmiddellijk voorzieningen wor-
den getroffen om de oorzaak van die concentratie te achterhalen
en cleze tot een normale concentratie terug te brengen. Onze

Minister kan met betrekking tot het in de eerste zin bepaalde nade-

re regelen stellen.
3. Van een abnormale concentratie als bedoeld in het eerste lid moe-

ten de clatum, alsmede cle tijdstippen van begin en einde schrifte-
liik worclen vastgelegd. Deze gegeYens moeten ten minste drie
jaren worden bewaarcl.

l. AIle maatregelen die recleliikerwijs mogelijk zijn, dienen te q/or-

clen genomen ter voorkoming van verontreiniging door vinylchlo-
riclemonomeer in cle lucht van de plaats of plaatsen, die een werk-
nemer inneemt bii het reinigen, onderhouden of herstellen van

technische apparatuur waarmede arbeid met vinylchloridemono-
meer wordt vcrricht.

2. Inclien ondanks de genomen maatregelen het voorkomen van de

verontreiniging niet mogelijk is, moet bij cle in het eerste lid
becloelcle werkzaamheden een zodanige werkwijze worden toege-
past en moet een zodanige afzuiging ofverversing van lucht plaats-

vinden, clat de concentratie van vinylchloridemonomeer op de in
het eerste licl bedoelde plaats of plaatsen zo gerinÉa mogelijk is. De

verontreinigde lucht moet op veilige wijze worden afgevoerd of
onschadelijk gemaakt.

Personen die voor het eerst arbeid met vinylchloridemonomeer gaan

verrichten, moeten behoodiik worden voorgelicht over cle aard van die

arbeicl en de daaraan verbonden gevaren, alsmede over de maatregelen

ter voorkoming of ter beperking van die gevar€n. Zodanige voodich-
ting moet regelmatig worden herhaalcl, zolang zii voor het veffichten
van vorenbedoelcle arbeid aaÍl een onderneming verbonclen ziin.
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Zolang een werknemer aan een onderneming verbonden is voor het
verrichten van arbeid met vinylchloridemonomeer, moet op een lijst
aantekening worclen gehouden van gegevens over cle aard van die
arbeid en over de duur van zijn blootstelling aan vinylchloridemono-
meer. De gegevens worden de werknemer op diens verzoek ter inzage
verstrekt. De liist moet ten minste clertig iaren worden bewaard.

Toelichting
Zie uoor de artikelen 1B3b-i P-Blacl 187.

1. Indien een der hierna omschreyen gevaren zich voordoet, hetzii in
een geval waarop het bij of krachtens paragraaf I I en cle artikelen
180 tot en met 1t33a bepaalde niet van toepassing is, hetzij in een
geval waarin de naleving daaryan niet leidt tot vermijding van dat
gevaar, moeten, onverminderd vorenbedoelde bepalingen, voor
de werknemers die aan dat gevaar blootstaan, de daarbil aangege-
ven persoonlijke beschermingsmiddelen, in voldoende aantal,
beschikbaar zijn en moet ervoor worden gezorgd dat die werkne-
mers die middelen gebruiken.
a. gevaar van lichamelijke schade ten gevolge van straling: doel-

matige beschermingsmiddelen voor de ogen, de huid en ande-
re aan de straling blootgestelde lichaamsdelen;

b. geyaarvan aanraking van de huid door daarop inwerkende of
daarin doordringende schadetijke stoffen: doelmatige bedek-
king van de huid;

c. geyaar l,an inademing vall giftige, bijtende , schadelijke of hin-
derlijke dampen, gassen of nevels of van stof: doelmatige
adembeschermingsapparaten;

d. gevaar van besmetting: doelmatige ontsmettingsmiddelen,
hand- en armbedekkingen of andere doelmatige midclelen ter
bescherming van het lichaam;

e. gevaar van inademing van schadelijke concentraties van vinyl-
chloridemonomeer, die zich bevinden in de lucht van een
arbeidszone: doelmatige adembeschermingsapparaten.

2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, als bedoeld in het eerste lid,
moeten in goede staat verkefen en zindelijk worden gehouden.

3. Onze Minister kan al naar gelang van de ffsische eigenschappen
van niet-ioniserende elektromagnetische straling niveaus vaststel-
len, waarboven voor de toepassing van het eerste lid, onder a, die
straling als schadelijk wordt aangemerkt. Onze Minister bepaalt
voor de toepassing yan het eerste lid, onder e, welke concentratie
van vinylchloridemonomeer als schadelijk wordt beschouwd en in
welke gevallen zodanige concentratie aanw ezig, wordt geacht.

Toelicbting
Lid 1 en lid 2 uan artikel 184 ltouden ook een uettelijke uerplicbting
uoor uterknemers in, namelijle om de persoonlijke bescbermings-
micídelen te gebntiken en om ze scboon te bouden.
P-Bladen 26,62,69,70, 71, 24,77,83, I t2-1, tt2-2, 142, 149, 161,
164-1 en 169. Zie ook de ministeriële regeling "Vaststelling scbacle-
lijke concentraties uinylclcloriclemonorneer".
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lg4a iË *ïff:l)ïffiÍ::,ll 1§"ho.,*.'sarbeicl 
wordt gebmik' mag

In een werklokaal, genoemd in de categorieën A, B, C, D, E, F of L van

artikel lb, mag geen voedsel worden genuttigd en trewaard'

P-Bladen 71, 149 en 167.

Een schaclelijk werklokaal mag noch geclurende, noch buiten de werk-

tiid als slaapvertrek worden gebruikt.

Toeticbting
Artiket 1BG geldt ook als een uetteliik uerbocl uoor uterknemers'

l86aifJl::ï§:Ï.,:ïl:#'J.::ffi* jïï,ilÏl;.ïf ï*;:'.":::",à:l;
beschikbare deel een oppervlakte moet hebben Yan ten minste 3 m'
voor iedere persoon die de in die categofie bedoelcle bewerkingen ver-

richt. en van ten minste l0 m' in totaal.

§ t O. Het verschoffen von ziigelegenheden

Lg6b'fËff lff 'ff ï:,i':f *'*;:Ï.Ï:hï:lÏ,*"'ff;'..,i"*.,xï'l';
arbeicl aangepaste zitgelegenheid ter beschikking gestelcl zijn'

2.Aanwerknemerscliearbeidverrichten,welkestaandemoet\À/or-
Clenuitgevoefd,clochwaarbijhetarbeidsproceshuntoelaatvan
tiidtottiidtegaanzitten,moeteenvoldoendeatnÍaldoelmatige
zitgelegenheden ter beschikking gesteld ziin'

Toelicbting
AanpassinguAneenzitgelegenbeidaanclearbeidbeeÍtbetrekking
op: zitltoogte, beklecting, stabiliteit, uorm en sta'nd uan de tt'tgleu-

iing nn dè armsteunen. Als de werknemer zelf cle zitltoogte en cle

staníluanclerugleuningkaninstellen,iserookspra'keuan"aange-
Paste zitgelegenbeicl.".
Om aan lid 2 uan artikel 1B6b te uoldoen, moeten de zitgelegenbe-

d'en in de rael,kruimte stclan, of tenminste in een ruimte die ua'nuit
tle ruerkruimte direct bereikbaar is. Het aantal zitgelegenhecl.en

moetminstensgeliikzijnaanbetcl't,Ttalpersonend'attegelijkertijd
in de werkruimte tuerkt.
P-Blad.41 en 189.
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§ t Z. Het vertoeven ter plootse, woor hoge o[ loge
temperoture.n, r.tgf,. schodeli jke dompen, §os"n àf
strolen of schodeliik geluid o[ ondere schódeli;ke
trillingen voorkomen,-of woor gevoor voor
vergiftiging, besmetting of beràepsziekten bestoot

Het districtshoofd kan eisen stellen tenaanzienvan <te tijd, gedurende
welke werknemers mogen vertoeyen:
a. in werklokalen, als bedoeld in categofie A, B, C of G, L,2, of 3, van

anikel 1b, en besloten ruimten, zoals tanks, dubbele bodems,
wingpassages, ketels en dergelijke, waaÍuit schadelijke dampen of
gassen of stof niet voldoende worden afgevoerd;

b. in ruimten, waarin loodwit wordt bereid of giftige loodverbindin_
gen in poedervorm worden behandeld of waarin met loodhou_
dende verf gedekte vlakken door bikken, schrapen of afbranden
yandeze verf worden ontdaan;

c. in ruimten, waarin vernis voor keramische bedrijven wordt bereid,
gemalen, gezi_ft, gemengd of verglaasd of op voorwerpen aange-
bracht, indien het vernis meer dan t/2 perceÍrt van het gewicht in
droge toestand aan lood bevat in andere vorm dan zwavellood
(loodglans, looderts).

Toelicbting
Met bet "clistrictsbooÍd" in cle eerste zin uan artikel lg7 urtrdt ber
districtsbctofcl uan de Arbeidsinspectie be doeld.
P-Blad 69.

§ t A. Het verstrekken von goed drinkwoter of
ondere olcoholvriie dronken

Het districtshoofd kan eisen stellen ter. aanzien van het verstrekken
van goed drinkwater, indien aan werknemers, die in een fabriek of
werkplaats werkzaam zijn, geen goed drinkwater of geen andere
geschikte alcoholvrije dranken op doelmatige wiize en in voldoende
hoeveelheid kosteloos worden verstrekt.

Toelicbting
Met bet "districtsltooftl" in artileel 188 worctt bet ítistrictsboofd uan
cle Arbeidsinspectie becloeld.

§ 20 Registrotie- en meldingsplichr
Indien in een fabriek of werkplaats in verband met de aard van het
bedrijf, dat daarin s/ordt uitgeoefend, stoffen plegen voor te
komen, die krachtens de rWet milieugevaadijke stoffen moeten
worden ingedeeld in een of meer van de categorieën, bedoeld in
artikel 34, tweede lid, van die wet, met uitzondering van de cate_
gorieën "voor het milieu gevaarlijk,, en ,,carcinogeen,,, dient van
die stoffen aantekening te worden gehouden in een register.
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2. In het register dient met betrekking tot een stof als bedoeld in het

eerste lid te worden vermelcl:
?. met betrekking tot de identiteit:

f. in geval vin een enkelvoudige stof: de chemische naam of
,ruÀ"r, en, indien Yan toepassing, het nummer, waaron- 9l
der de stof is opgenomen in de tiist van stoffen, Yastge-

legcl in bijlage 1 bij cle Richtliln van de Raad van de Euro-

pese cemeenschappen van 27 |uni 1967, 67/548/EEG
(PbEG 1196);

2. in geval van een meervoudige stof: de handelsnaam of
,^À.r, alsmede de chemische naam of namen en de

gewichtspercentages van de compon€nt of componen-

ien, die aànleiding geeft of geven tot de indeling van de

stof in een of meer van de categorieèn, bedoeld in artikel

34. tweede lid, van de Wet milieugevaarliike stoffen;

b. de benaming van het gevaar of de gevaren van de stof;

c. de afdeling óf ,fdell,,get' in de fabriek of werkplaats' waar de

stof Pleegt voor te komen'
3.OnzeMinisterkanhetinheteefsteentweedelidbepaaldevan

overeenkomstige toepassing verklaren op cloor hem aangewezen

stoffen, die geviar voàr de veiligheicl of de gezondheid van werk-

nemefskunnenopleveren,clochwaaropaÍt],ke|34vancle.W.et
milieugevaadijke stoffen, niet van toepassing is'

4. onze Ministei kan met betrekking tot door hem aangewezen stof-

fenalsbe<Ioeldinheteefsteenderdelidgegevensvaststellen,die
inaanr'-trllingopclegegevens,bedoeldinhettweedelid,eveneens
in het register moeten worden vermeld'

L g8d' ::i'ï:.',ffiïiïH:'::ffi1x,'Íï:*:ï ?ff:#'Ï:1iË#Ï-;ff;
gezondhei<lvanwerknemerszijnverbonden,wordenverrichtof
indienhetvoofnemenbestaatdievormenvanarbeidtedoenver.
richten,moetditschriftelijk-intweevoud-wordengemeldaan
hetdistrictshoofd.Eengelijkeverplichtinggeldt,inclieninecn
fabriek of werkplaats door Onze Minister, na overleg met Onze

Ministef van voikshuisvesring, Ruimtelijke ordening en Milieube-

heer, aangewezen stoffen, die gevaar voor de veiligheid of de

gezondheid van werknemers kunnen opleveren, atn'wezig ziirt of
inclienhetvoornemenbestaatdiestoffenaat:rwezigtedoenzijn.

2.Bijcleinheteersteliclbecloeldemeldingmoetendedrloronze
Minister aan te geven geÉlevens - in Nveevoud - worden oYerge-

legd. Deze geÉaevens kunnen onder meer betrekking hebben op:

^. de identiteit van de stof;
b.clehoeveelheidvandestof,welketenhoogsteaanwezigis

dan wel zal ziin;
c. de toe te passen vorm Yan arbeid met de stof;

d. de gegevéns betreffende cle concentraties van de stof op de

phàts of plaatsen, .waaf wefknemers in verband met de arbeid

verblijven;
e.hetaantalwerknemers,datbiiclearbeidbetrokkenis'danwel

bij de arbeid aan de stof kan worclen blootgesteld;
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f. de wijze van medisch toezicht op de werknemers, die bij de
arbeid betrokken zijn, dan wel bij de arbeid aan de stof kun_
nen worden blootgesteld;

g cle wijze waarop de arbeidshygiënische zorg is georganiseerd;
h. de wijze v/aarop is vermeden, dat zichbij de artreià dan wei

met de stof een ongewilde gebeurtenis kan voordoen en «Ie
wijze waarop - in geval zo,n gebeurtenis zich toch voordoet _

de gevolgen daawan zoveel mogelijk zijn beperkt.
3. Elke verandering in de ingevolge het tweede licl óvergelegde g€ge_

vens moer zo spoedig mogelijk schriftelijk _ in tweevoud _ worden
gemeld aan het districtshoofd.

4. Het districtshoofd zendt zo spoedig mogelijk een exemplaar van
de melding en ïan de overgelegde gegevens, bedoeld in Èet twee_
de en derde lid, aan Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimte-
lijke Ordening en Milieubeheer.

Toelicbting
De strekking uan artikel 18Bc en l&Sct is: zorgen dat nauutkeurig
bekend is tuaar welke stctffen en procédés uooikomen, ttelke geuà_
ren en risico's claaraan uastzitten en u)at er is onclernomen ctmlcba-
de en binder te uermijden. Beide artikelen geuen algemene regels
uoor registratie en melding. Concrete nonnen tuorden cloor tle
minisïer gegeuen (artikel tBBc lid 3 en 4, artikel l9gd tid I en 2).
lt[et "clistrictshoofd" tlordt in beide artikelen bet districtsboofd uan
de Arbeidsinspectie bedoeld.
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HOOFDSTUK IV

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR BEPAALDE

F ABRI EKEN OF W ERKPLAA ISEN

§.l. Algemene bepoling

De bepalingen van hoofdstuk II zijn ook van toepassing op fabrieken of
werkplaatsen, zomede op werklokalen, in dit hoofdstuk bedoeld, voor
zover daarin niet van die bepalingen wordt afgeweken.

Toelichting
Iet uel: cle uoorscbriften uan dit boofd,stuk komen niet in plaats uan,

maar botrcnctp cle uoorscbriften uan boofdstuk II. Als ddt euentueel
niet bet geual is, tuorcít bet in dit boofdstuk uitdrukkeliik uermeld
(biiuoorbeeld in artikel 21la lid 2).

§ 4. Scheepsbouwwerven, -hellingen en -dokken

In fabrieken of werkplaatsen, waar schepen worden gebouwd, ge-

sloopt, hersteld of gereinigd, moet aan het bepaalcle in artikelen 202

tot en met 211 ziit't voldaan.

Alle scheepsstellingen moeten voldoen aan de eisen van goed en veilig
werk.

Alle scheepsstellingen moeten onder voortdurend toezicht staan van

een op dit gebied ervaren persoon, die waakt over de veilige samen-

stelling en het onclerhoud. Het wegnemen van stutten, steunen, kim-

becldingen, stapelblokken of schoren van kielplanken mag niet dan

met voorkennis of onder toezicht van deze persoon geschieden.

Voor scheepsstellingen en werkbakken moet gaaf en deugclelijk mate-

riaal worclen gebnrikt van voldoende afmetingen om de zslaarste te

verwachten belasting veilig te kunnen dragen. De planken moeten ten
minste 2,3 cm dik zijn, volcloende ziin onclersteund en vóór het gebntik
op deugdeliikheid zijn onderzocht.

De plaatsen, waar op in aanbouw, in herstelling of in sloping ziincle

schepen en op stcllingen zal worden gewerkt, moeten langs doelmati-

ge opgangen, bmggen, trappen of ladders veilig trereikblrtr zijn.

Op in aanbouw, in herstelling of irr sloping zijnde schepen, stelling-

r4àeren, hellingen en in clokken moeten allc plaatsen, waar gewerkt

worclt, alsmccle cle toegangen claartoe, bchooriijk ziln vedicl'rt.

De opgangen en bruggcn, welke zich, hetzil gehecl, hetzij ter-r dele

meer clan 2,50 m boven cle begane grond, dokvlocren, scheepsbodems

of scheepsclekken of cle waterspiegel buiten boorcl bevinclcn, moeten
ten minste 1,20 m breecl zijn cn aan beide zijden zijn afgcschut of door

een stevige op 0,90 m hoogte bevestigcle gorcling en een voctplank van
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ten minste 12 cm hoogte of door rwee dergelijke gorclingen op onder-
scheidenlijk 0,90 m en 0,30 m hoogte of op een anclere cloelmatige
wijze . Zij moeten, voor zover zij fliet horizontaal liggen, over cle gehe-
le breedte zijn voorzien van schraplatten. De helling van cleze opgan-
gen en bruggen mag niet steiler ziin dan 1 verticaal op 2 horizontaal.

Stellingvloeren moeten, voor zover zij zich meer clan 2,5O m boven de
begane grond bevinden, zoveel mogelijk tot tegen cle scheepsromp
worden volgelegd en aan buitenkant en uiteinden door een stevige, op
0,90 m hoogte bevestigde gorcling en een voetplank van ten minste
12 cm hoogte, of door twee gordingen, op onderscheidenlijk 0,90 m
en 0,30 m hoogte boven de vloer stevig bevestigd, of op andere doel-
matige wijze zijn beschut. Deze vloeren moeten een breedte hebben
van ten minste 1,20 m.

1. Hulpstellingen moeten door hang- en steunijzers, touwen of ket-
tingen, van voldoende sterkte, worden gedragen, deugclelijk zijn
opgehangen of bevestigd en zo nodig tegen schommelingen zijn
gewaarborgd. Zij moeten, indien zij meer dan 2,5O m boven de
begane grond, dokvloeren, scheepsbodems of scheepsclekken ziin
gelegen, zo mogelijk zijn omschut. 'Wanneer geen behoodijke
omschutting aanwezig is, moeten doelmatige gordels met tou\ /en
van voldoende afmeting en sterkte worden gebruikt.

2. §í'erkbakken moeten door hang- of ster.rnijzers, touu/en of kettin-
gen, van voldoende sterkte, worden gedragen, deugdelijk zijn
opgehangen, zo nodig tegen afivijkeí zlin gewaarborgcl, aan min-
stens drie zijdeta zljt-t omschut met gordingen op een hoogte van
0,90 m en aan alle ziiden met voetplanken van ten minste 24 cm
hoogte.

1. Dekopeningen, die niet voorzien zijÍ7 vafi voldoende hoge luik-
hoofden, moeten tegen het Élevaar van er in te vallen <loelmatig
ziin beschut. Deze beschutting mag slechts worden verwijderd
zolang en voor zover dit voor werkzaamheden aan clie opening
noodzakelijk is. Inclien mogelijk, moeren daartoe om de openingen
voldoende sterke leiders op voldoende hoogte zijn aangebracht.

2. Dekken, die nog niet voorzien zijn van verschansing of hekwerk,
of waaryan de verschansing of het hekwerk tijdelijk geheel of
gedeeltelijk is weggenomen, moeren zijn beschut, als in het lste
lid voor dekopeningen is omschreven, tenzii Íff plaatse een stel-
lingvloer is gebouwd, die tegen de scheepsromp aansluit en die
niet lager dan 1,50 m beneden het dek is gelegen.

1. Bij gladheid door vorst als anderszins moeten opgangen, stelling-
vloeren, loopplanken, dekken, trapffeden en bruggen met zand of
as zijn bestrooid.

2. Bij herstellingswerkzaamheden op of aan schepen, waarbij de
inrichting, de bouw, de laatstelijk vervoerde tading of anclere
omstandigheden bijzondere gevafen opleveren, moeten cloelmati-
ge voorzorgsmaatregelen worden getroffen ter voorkoming van
ongevallen door uitglijden, bedwelming of door ontploffing.

P-Bladen 6 en 151.
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§ 4o. Voortuigen, welke in oonbouw, verbouwing,

[erstelling of ioping ziin of wooroon onderhouds- of
reinioinqïwerk ootiheden worden verricht don wel

*ooiooïf wooroon hiermede verbond houdende
ondere werkzoomheden worden verricht
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..t I I ^ 1. Metbetrekkingtotarbeidopofaaneenvaartuigalsbedoeldinarti
Z L LA kel la, tweede lid, onder I bestaande uit of verbancl houdende met

de aanbouw, cle verbouwing, de sloping, het onderhoud of de rei-

niging van dat vaartuig, met uitzondering van eenvoudige onder-

houcls- en reinigingswerkzaamheden door de bemanning vanzoda'
nige aarcl als tijclens de vaart plegen te worden uitgevoerd, ziln de

paragrafen I tot en met 18 van hoofdstuk II en paragraaf 4 van
hoofdstuklVvanditbesluitvarrtoepassingonderscheidenlijkvan
overeenkomstige toepassing.Deze bepaling geldt niet ten aanzien

van een vaartuig daÍ zict. buiten Nederland bevindt'
2. Met betÍekking tot een vaaftuig dat geen zeeschip is en dat uitslui-

tend krachtens artikel la, twe ede lid, onder I , als fabriek of werk-
plaats wordt aangemerkt, ziin de paragrafen 1 tot en met 7 van

hoofdstuk II van dit besluit niet van toepassing.

Toelicbting
Artiket 2 1 1a is erg ingeuikkeld geformuleerd. Het Saat om uaartui'
gen in aanbouta (enz.). Lid I zegt dat de uoorscbriften uan boofd-

stuk II daar ook uoor gelden (dat stond ook al in artikel 190).

Vercler staat er d.at de uoorscltriften uoor Laeruen, bellingen en dok'
ken octk uoor deze uaa.rtuigen gelden (= paragraaÍ 4 uan boofdstuk
rw.
Ten slotte staat er dctt cleze regets niet gelden Door uaartuigen buiten
Nederland.
Lict 2 gaat nog steeds ouet uaartuigen in aanbouw (enz.). Als zulke
uaartuigen geen zeescbepen ziin, gelden bepaalde uoorscbriften uit
boofdstuk II niet, nameliik de uoorscbriften ouer de boogte uan
uterklokalen, ctaglicltt en uitzicbt, brand, ongeuallen bij brand,
kleedruimten en sanitair.

§ 5. Gebouwen, bouw-, grond- woterwerken, onder-

grondse leidingen en wegen, welke.in oonbouw,.
àonleg, verbouwing, heritelling. of sloping ziin
voor zover dooroon
worden verricht

In fabrieken of werkplaatsen, als bedoeld in artikel la, tweede lid,
onder f, moet aan het bepaalcle in de zrtikelen zlzbis tot en met 216

zijnvoldaan.
212
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ter

l.

5.

De arbeid moet worden vericht met inachtneming van alle maat-
regelen die door de eis van goed en veilig werk worden gevorderd
om het onverhoeds instorten, omvallen of breken van het bouw-
werk of andere constructie of van een gedeelte daawat, of var
daarbij toegepaste steigers, stellingen, stut- en andere hulpcon-
structies of gedeelten daawan te voorkomen en om de werkne-
mers daardoor zoveel mogelijk tegen letsels door ongevallen te
beschermen. Indien het districtshoofd zulks schri-ftetijk vordert,
moeten vóór het uitvoeren van het werk, te zijnen, genoege, sterk-
te- en stabiliteitsberekeningen van de steigers, stellingen, stut- en
andere hulpconstructies vrorden gemaakt.
Het vervoer en het plaatsen rran material€n en onderdelen en hulp-
constructies moeten geschieden op zodanige wijze, dat de werk-
nemers zoveel mogetjk beschermd zijntegen de gevaren die daar-
bij kunnen optreden.
Moeten bij sloopwerkzaamheden gebouwen of anclere construc-
ties of een gedeelte daarvanworden afgebroken of gedemonteerd
dan wel tot instorten, omvallen of breken worden gebracht, dan
moet dit op zodanige \À/iize en met zodanige hulpmiddelen
geschieden, dat de werknemers zo weinig mogelijk gevaar lopen.
Zo nodig moeten afzettingen worden aangebracht en waarschu-
wingen worden geplaatst.
Bij sloopwerkzaamheden moet in elk stadium van heÍ werk de sta-
biliteit van belendingen en van de resterende delen van het sloop-
werk zodanig gewaarborgd zijn, zo nodig door schoren, tuien,
stutten, damwanden of dergelijke, dat de werknemers zo weinig
mogelijk gevaar lopen. Indien de aard, de omvang of de hoogte
van het sloopwerk daattoe aanleiding geeft, moet na onderzoek
van de toestand van het sloopwerk en van de belendingen een
sloopplan worden opgesteld en moet het werk volgens dat plan
worden uitgevoerd onder leiding van een deskundig persoon.
Onze Minister kan ter uitvoering van dit artikel nadere regelen stel-
len.

Toeliclcting
Met "districtshoofd" in licl I uan artikel 2l2bis uordt bet ílistricts-
boofd uan de Arbeidsinspectie bedoelct.
Lid 2 uan artikel 212bis boudt ook een uettelijke uerplicbting uoor
uerknemers in.
Lid 5 uan artileel 2 l2bis geeft de minister de beuoegdbeid om uitge-
tcerkte regels te geuen. Daar kunnen ook urettelijke uerplicbtingen
uoor taerknemers bij zijn.
P-Bladen 6, 15,27,83, I 17, 120, 128, t5t en 154.

1. Een steiger mag niet worden opgebouwd, afgebroken of belang-
rijk gewijzigcl dan onder toezicht van een cleskunclig persoon en
met inachtneming van cliens aanwiizingen.

2. De in het eerste licl becloelde werkzaamheden moeten zoveel
mogelijk worden verricht door personen die met deze arbeicl ver_
trouwd zijn.

3. Een stei[aer moe t cloor een de skundiÉa persoon regelmatig worden
nagezien.

1. Onze Minister kan nader bepalen aan welke eisen van cleskurdig-
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heideenpersoon,alsbedoeldinheteersteofhetderdelid'moet
voldoen. Hil tatt daarbij bepalen in welke gevallen en zo nodig

voorhoelangaandienadereeisennietofnietgeheelbehoeftte
worden voldaan.

..t I .tl 1. Een steiger mag niet worden overbelast. Lasten moeten zo geliik-

Z L Z- matig màgelijklver de steiger worden verdeelcl'

Ogatef 2. Een steigèr moet zoclanig zijn samengesteld, dat bij normaal

gebruik geen der onderdelen zich kan verplaatsen'

3. Een hijs-of hefwerktuig mag niet op of aan een steiger worden
geplaaíst ofbevestigct, tenzii de nodige voorzieningen zijn getfof-

fen,welkedesterkteendestabiliteitvandesteigerverzekefen.
4.Telkenss/anneerzulksvoorhetveiligwerkenopofnabijeenstei-

gernoodzakelijkiseninelkgevalalvorenseensteigervoordeeer.
ste maal in gebruik wordt genomen, moet door of namens c1e

werkgever ziin vastgesteld, dat de steiger voldoet aan de voor-
g anàe leden alsmede aan de artikel en 124, tweede lid, en Zlzter,
ongeachtofdesteigeralclannietinzijnopdrachtissamengesteld.

P-Blad.en 6, 15, 27, 75, 83, 117, 128' 131 en 151'

.tl 4 .ra 1. Moeren, bordessen, gaanderijen, trappen en loopplanken moeten

Z L 4- zodanig ziin gemaakt, dat geen onclerdeel in sterke mate of ten

quiÍrquiesiií1,.Iï;;lïf;ï.ïf :tr:i":eïï,jï,ïi-.lii3!:iï:',iïïl
komen.

2. Moeren, bordessen, gaanderiien, trappen en loopplanken moeten

zoveel mogeliik zlin vriigehouden van voorw'erpen, welke de

doorgang kunnen belemmeren.
3. Vloeien, bordessen, gaanderijen, trappen en loopplanken waarbij

gevaar bestaat van een hoogte van meer dan 2,50 m of in het water
ie vallen, moeten zijn samengesteld van aaneensluitende planken,

voldoende breed ziin in verband met het passeren Yan personen

en de ter plaatse te verrichten arbeid, en doelmatig zijn beschut'

4. Elke plaati, waar arbeid wordt verricht' moet langs veilig begaan-

bare en voldoende verlichte toegangen bereikbaar zijn'

Uit de jurisPrad.entie
'Werkiemers leend.en aoor een karwei tussendoor een rolsteiger uan

een anclere taerkgeuer. De rolsteiger was ter plekke aanuezig' De rol'
steiger bleek oncleugd.elijk en de rechter stelde de eigen uerkgeuer
ueànnaoordeliik uoor cle kutaliteit uan het geleende materiaal'
P-Bladen 6, 15,27,61,75,53,85, 128, lil en 151'

l.Inditartikelendedaaropberustendebepalingenwordtverstaan
onder:
a. hijskraan: mechanisch, zoals elektrisch, pneumatisch of

hydraulisch, aangedreven hiiswerktuig dat ingericht en

bestemd is om vrijhangende lasten te verplaatsen;

b. torenkraan: torenvormige hiiskraan, een klimkraan daaronder

begrepen, s/aarvan het maximum-bedrijfslastmoment 10 tm

of meèr bedraagt of de giek 20 m of hoger boven het vlak van

de ondersteuning van de kraan bevestigd is;

c. mobiele kraan: vemiidbare, niet aan een vaste baan gebonden'
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Toelicbting
Artikel 212sepïies boudt ook een utetÍelijk uerbod uoor uterknemers
in.
P-Bladen 27,83, 120, 128 en 136.

Bij gladheid door vorst als anderszins moeten opgangen, stellingvloe-
ren en loopplanken met as of zand ziin bestrooid.

P-Bladen 6, 15,75,83, 128 en 131.

De balklagen van in aanbouw zijnde gebouwen moeten ziin afgedekt,
tenzij onmiddellijk na het gereedkomen van de balklagen de plafond-
tengels of schroten voor het aanbrengen van de gestucadoorde pla-
fonds worden aangebracht, of andere doeltreffende middelen zijfi toe-
gepast om te voorkomen dat iemand tussen de balken ener balklaag
door valt.

Het stellen van de kap op enig gebouw mag niet geschie«len ter plaat-
se v/aar de bovenste balklaag niet is dichtgelegd over een voldoende
afstand of amlere doelmatige middelen, welke een voldoen<le mate van
veiligheid bij de arbeid bieden, zijn toegepast.

Gebruikt materiaal moet dadeliik na het vrijkomen spijkerschoon
gemaakt worden of wel onmiddellijk op een doelmatige plaats worden
weggelegd.

21,3
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HOOFDSTUK V

VERPLICHT ING IOI NATEY/NG

21, 6a 1 
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stelcl.
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2. De werkgever is niet verplicht tot naleving van artikel 139a, eerste

lid, voor zover het de inrichting van eeÍl lift met toebehoren
betreft, alsmede van het t$/eede en derde lid.

Een werknemer die arbeicl vericht waarop betrekking heeft:

^. 
een voorschrift, verwat in cle artikelen 78, 83, tweede lid, 84 en 85,

voor zover in cleze artikelen het gebruik van persoonlijke bescher-

mingsmiclclelen wordt voorgeschreven, 96, 98, 99' tweede lid,

101, 102, 108, 109, 112, 113,115, 118, 119, 127' 124, tweede lid,
vierde volzin, 125,727, l3l,135,139,739a, derde lid, 140, acht-

ste en negencl e lid, 742a, 743, detde lid, 143b, derde lid, 111c, eer'
ste lid, 143d, eerste en derde lid, 744, 145,149, eerste en tweede
lid, 150, 151, 154, tweede lid, 160, viercle lid, eerste volzin, 162,

163, eerste tot en met vierde lid, 172d, eerste lid, 172e' 172f, twee-
clelicl, 172g, tot en met 172k, 1721, dercle lid, 173a, eerste lid, voor
zover claarin het gebmik van persoonlijke beschermingsmiddelen
worclt voorgeschreven, I 73a, tweede lid, voor zover het betreft de

zinclelijkheicl van aan een werknemer verstrekte persoonlijke

beschermingsmiddelen, 179b, tweede lid, zesde lid, vierde volzin,

voorzover het betreft de zindelijkheicl van aan een werknemer ver-

strekte gehoorbeschermingsmiddelen, zevencle lid, eerste volzin,
achtste licl, tweecle volzin, en tiencle, elfcle en twaalfde lid, voor
zover het betreft de naleving van het tweede lid, 182, 182a, vierde
lid, onder d, 183, 184, eerste lid, voor zover daarin het gebruik van

persoonlijke beschermingsmidclelen wordt voorgeschreven, I 84,

tweede licl, voor zover het betreft de zindelijkheid van aan een

werknemer verstrekte persoonliike beschermingsmiddelen, I 85,

202,2O3, §veede volzin,209,Zl2bis, tweede lid, 212quater, eer-

ste licl, 2l2quinquies, tweede lid, 212sexies, tweede, vijfde en

zevencle lid, 2l2sePties, dan wel
b. een voorschrift, gègeven krachtens artikel 140, elfde licl, 160,

zescle licl, 184, derde lid, of 212bis, vijfcle licl, voor zover dat voor-
schriÍt betrekking heeft op een onderwerp onderscheidenlilk als

bedoelcl in anikel 140, negende lid, 160, vierde licl, eerste volzin,
184, eerste lid, of 2l2bis, tweede licl

is verplicht bij of ter zake yarl cle arbeid die hij verricht, dat voorschrift
na te leven en cle op groncl van dat voorschrift aanwezige en voor hem

bestemde beveiligingsmiddelen aan te wenden.

Iecler die noch werkgever noch werknemer is, is verplicht tot naleving

van cle voorschriften, zoals vervat in artikel 212sexies, tweecle, vijÍde
en zevende licl.

217a
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behoren betreft, alsmede van het tweede en dercle lid.

Toelicbting
Artikel 216a: De ueranttuoordelijkbeid uoor de arbeidsomstandigbe-
den ligt op de eerste plaats bij cle uterkgeuer. Daarom zijn kort en
goecl alle regels uit boofdstuk II en boc.tfdstuk IV uan bet VBF uoor
bem of baar een uettelijke uerplicbting. Het nakomen uan die uer-
plicbting kan bem of baar utettelijk utorden afgedtuongen. Niet-
nakoming uan deze uerplicbtingen is een oaertreíling of een misctrijf
in de zin uan de lY'et op de economiscbe delicten en dus een straf-
baar feit.
Artikel 217: Ook tuerknemers bebberu ueranhooorcletiikbecten rorut-
om arbeidsomstandigbeden, met name op punten uaar zij zelÍ
ïeclrtstreeks inuloed uitoeJënen op ueiligbeid., gezondheicl en utelzijn.
Artikel 217 geeft een opsomming uan de bepalingen in bet VBF clie
ook als utettelijke uerplicbting gelden uoor ruerknemers. Bij de
betreffende czrtikelen is daf ouerigens steed.s uermekl in de toeticb-
ting. Ook taerknemers zijn bij niet-nakoming uan bun taettelijke uer-
plichting strctbactr op grond uan cle Wet op de economiscbe delicten.
Deze uerknemersuerantu,oordelij kbeict betekent niet dat d,e uterkge-
uer niet meer uerantu)oordelijk zou zijn. Of de uterkgeuer zijn uer_
antutoordelijkbeicl ook altijd kan ruaarmaleen, is een andere uraag.
lVerkgeuers zullen uaak niet daaílu)erkelijk inutoed bebben op
g;edragingen uan bun personeel uaar ze zael uerantraoortlelijk uoctr
tuorden gesteld. De jurisprudentie clie in dit boek is aangebaald,
beuat claar uerscbillende uoorbeelclen uan.
Nieuut is artikel 217b. Hier uordt niet de werkgeuer aítngesproken,
maar een eigenaar of bebeerder. Artikel 28 uan de Arboutet biedt
biertoe de mogelijkbeid. Artikel 217b uerplicht eigenaars of bebeer-
clers uan liften en liftscbacbten om euentuele uterkzaambeden ueilig
uit te uoeren. Dit kunnen recbniscbe maatregelen zijn o.f, inctien dit
niet kan, bet stilzetten uan de naastliggentte liÍt.



HOOFDSTUK VI

SLOTBEPAI./NGEN

Betreffencle de wiize waarop de regelen, gesteld of krachtens de hoofd-
stukken II en IV, moeten worden nageleeÍd, kan een eis worden
gesteld.

Dit besluit kan worclen aangehaald onder cle titel: "Veiligheidsbesluit
voor fabrieken of werkplaatsen" met biivoeging van het jaartal van het
Staatsblad, waarin het is geplaatst.

Dit besluit treeclt in werking met ingang van I januari 1939.

Toelicbting
In artikel 2 18 staat dat naleuing kan worden geëist uan de regels in
boofctstuk II en boofdstuk IV uan bet VBF. Naleoing kan ook uorden
geëist aan regels die laracbtens boofclstuk II en boofdstuk IV uorden
gegeuen dctctr de minister. In tterscbillende at'tikelen is immers aor'n

cle minister de beuoegdbeid gegeuen om cle regels aan bet VBF uerder
uit te uterken.
De regels uan het VBF ziin niet altijd duideliik en r.tndubbelzinnig' Er
kan clus uerscltil uan mening bestaan ouer cle iuiste naleuing uan de

regels in een bepaalde situatie. Artikel 218 bepdalt uitdrukkelijk dat
een eis kan utorden gesteld uttor cle wijze uaarop de regels moeten
raorclen nageleefd. Dat betekent dat clegene die de eis tot naleuing
mag stellen, ook mag beslissen ouer de iuiste interpretatie uan cle

regels in de gegeuen situatie.
Wie een eis tot naleuing mag stellen, is geregelcl in artikel 36 uan de

Arbouet. Dctt is bet cl.istrictsltoofd uan de Arbeidsinspectie. De minis'
ter ua.n Sociale Za.ken en Werkgelegenbeid kan clie beuoegdbeid ook
aan een andere ótmbtenaar toekennen.
Een eis tot naleuing uorclt altiid gestelcl a.an de uterkgeuer' En die is
uerpticht otn aan de eis te uolcloen. Werknemers kunnen ook uer'
plicltt zijn om aan een eis te uold,oen, maar dan moet dat uitdruk-
kelijk bij cle eis zijn uermekí. De tcerkgeuer moet er clan uoor zorgen
clat cle uerlenemers op de hoogte tuorclen gebracbt uan bun uet'plicb-
ting.
Tegen een eis tot ruileuing kan een bezwaarscbrift utorden ingediencl
bij cle minister. Zolang de bezutaarprocedure loopt, geldt er géén uer-
pliclcting om aan cle eis tot naletting te uokíoen. In dringende si-

tuaties kan cl.e Arbeidsinspectie ecbter beslissen dítt tiidens een

bezuaítrproced.ure uél aan een eis tot naleuing moet usorden uol-

clr,lan. En die beslissing kan weer utorclen aangeuocbten uoor de pre'
sident uan de arronclissementsrecbtbank.

103

2L8

220
222



to4

LIJST VAN ERNSTIGE OVERTREDINGEN

In Publikatieblad 185 'Handhavingsbeleid en lijst van ernstige overrre-
dingen' geeÍt de Arbeidsinspectie een overzicht van ernstige ovellre-
dingen.

De criteria van de Arbeidsinspectie voof de beoordeling van ernstige
overtredingen zijn:

- er moet sprake zijn van een werkelijk gevaar en een aanmerkelijke
kans op ernstige gevolgen in de vorm van bliivend ernstig letsel of
blijvende schade aan de gezondheid;

- in de aangetroffen situatie moet een overtreding van de u/et ziin
geconstateefd;

- de ovefireder of de werkgever had kunnen, dan wel had moeten
weten, dat deze emstige gevaren bestonden;

- een algemeen erkend en bekend feit in een bedrilfstak is, dat deze
{aevaren zich kunnen voordoen, hetgeen in die zin de discussie
over de feiten uitsluit;

- een algemeen erkend inzicht in g;evaren is volcloende om deze te
onderkennen;

- een gemiddeld voorzichtige werkgever zal ziin_ werknemers niet
aan deze gelraren blootstellen;

- voor het wegnemen van het gevaar bestaan afdoende middelen.

Op basis van voorgaande criteria is de volgende lijst opgesteld, waarbij
in deze brochure alleen clie zaken zlin opgenomen die expliciet ver-
wijzen naar artikelen uit het VBF:

- Toepassing van beveiliging (artikel I l8);
- Ontbreken van persoonlijke beschermingsmiddelen (aftikel l72j

en l73a);
- Walsen (aftikel 118 en 119)
- Aandrijvingen (anikel 98)
- Overbruggen beveiligingen (artikel 118)
- Hijs- en hefwerktuigen (artikel f 40)
- Explosie- en brandgevaar (artikel 18)
- Nooduitgang en brandgevaar (artikel 34,35,36 en 179)
- Staat van gebouw (anlkel 124)
- Steigers (artikel 272 qtater en 208)
- Vloeropeningen (artikel 125,126,727 efl2lO)
- Daken (artikel 127)
- Personenvervoer met hijs- en hefwerktuigen (afiikel 742a en

t43d)
- Putten en sleuven (artikel 149)
- Besloten ruimten (artikel 95, 96, 97, I5t en I77)

Het is dus van groot belang dat bovengenoemde zaken op een goede
wijze geregeld zijn, anders loopt her bedrijf de kans dat het werk stil-
gelegd wordt door de Arbeidsinspectie . De Arbeidsinspectie heeft dit
recht op basis van artikel 37 van de Arbower. Indien de Arbeidsinspec-
tie daadsrerkelijk overgaat tot stillegging, worclt tevens een proces-ver-
baal opgemaakt.



MINISTERIËLE REGELINGEN EN

BESCHIKKINGEN OP BASIS VAN
HET VBF

Dit zijn algemene ministeriële regelingen of beschikkingen, die zijn

gebaseerd op het \lBF.
Het overzicht geeft achtereenvolgens aan:

- het nummer van het \aBF-artikel

- het onderwerp van de betreffende ministeriële regeling of
beschikking

- de vindplaats in de Staatscourant

Artikel L41, Ie, Je,6e et Te lid:
- Vaststelling regelen met betrekking tot onderzoekingen en beproe-

vingen van mobiele kranen en torenkranen
(In: Staatscourant (1982), nt. 77, voor het laatst gewiizigd In:

Staatscourant (1991), nr. 82)

Artikel l4L, 5e lad2

- Erkenning Stichting Keboma
(In: Staatscourant (1982), rc.77)

Artikel 143, 8e lid:
- Vaststelliog modelformulier kettingwerk

(In: Staatscourant (1991), nr. 82)

Artikel 178, 1e lid:
- Aanwilzing van geldig eenheidsdiploma EHBO voor het vedenen

van eerste hulp bii ongevallen in fabrieken ofwerkplaatsen €n in
stuwadoorsbedrijven
(In: Staatscouratt (197 4), rrr. 7 4)

Artikel 179b,5e,6e en 7e lid, artikeld, le lid:
- Regeling vaststelling van en voodichting over schadelijke geluids-

niveaus
(In: Staatscolrnnt (1991), nr. 233)

Artikel L82a,6e en 7e lid:
- Regeling wetteliike grenswaarden

(In: Staatscourunt (1994) m. 52)

Artikel 1.83i, 1e efl 2e lid, artikel 184, le lid onder e en 3e lid:
- Vaststelling schadelijke concentraties vinylchloridemonomeer

(In: Staatscour^l7t (79A2), m. 143)

Artikel 188b, le en 3e lid:
- Besluit veiligheidssignalering op de arbeidsplaats

(In: Staatscourufi (1982), trr. 142)
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tutikel 2L2sexies:
- À\ÍrisíIiirtug van sttchtfug Ioqds Lb.v" de Opleidrqg m her Bouw-

beddjf te's,Gravenh.€e
(ln: Staatscourant (1975), nr. I3D

Artil«e.I Zl2ilexl'eei 2è: lid:
- fkeÍioing sticht{ng Beroepsopkidingen WèSi ffi Wiatertiouw te

Gouda
(In: Staatscouranr (f 989), fit. 227)

Artikël 212§èxlc§" Ee ride
- .Els§n eir bew*jzen van deskundigheid met- berrÈkt{ng rct hcr

bedienen varr torenkranen op bouww"erken e.d.
(In: §taatscc.trmnt (L975), nr. 140" gew,iizigd. In: staatseouf,aflt
(1 9SO), ÍtÍ. 221 en Staarscouranr (LgBz>, nr. ln

- Deskrrudightidsbemrilzeo (notdele) kranen sn UrotiÍels hci-
rnstallaties
(ïn: §ràascouraflt (1989), ff. Zz.n
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Liist relevante Pubtikatiebladen van I-SZ§[ Dienst voor Inspectie
en Informatie (voorheen Arbeidsinspectie) 1O7
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P6

Inhoud verbandtrommel A
Stalen steigers, opgebouwd uit stalen pijpen die onder-

ling door koppelingen zijn verbonden
Aanwijzingen voor opslag, vervoer, opstelling en
gebruik van acetyleenflessen
Beveiliging van stempels en metaalpersen
Snij-trekstempels; beschutting bij het stampen van

Yoorwerpen uit stroken
Excenterpersen; beveiliging bij inlegwerk
Aanwijzingen voor het inrichten, het opstellen en

het gebruik van een batterii aceryleenflessen en zuurstof-

flessen
Aanwiizingen voor de bouw, het gebruik en het onder-

houd van in hoof<Izaak uit rondhout samengestelde
staande steigers
Putten en sleuven
Aanwiizingen voor het veilig repareren van vaten
Aanwijzingen voor het veilig bouwen van gewapend-

betonschoorstenen
Bouw en inrichting van bedrilfsruimten
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het werken in fabrieken of werkplaatsen en op bouw-
werken
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invalwerk en kleine werkstukken
Het instellen en het gebruik van de freesbeveiliging
model SIJVA bij het frezen van gebogen werkstukken
Schilden op schepen; beveiliging tegen uitlichten
Zittend en staand werk, ergonomische aspecten
Schiethamers; constructie, levering, gebruik en

onderhoud
Propaan; gebruik uit flessen
Deuren en beweegbare hekken; constructie en

onderhoud
Houtcirkelzaagmachines; constructie, veilig gebnrik

Makbankbeveiliging met parallelgeleiding
Beveiliging van rubberwalsen door het onbereikbaar
maken van de knelplaats
Bedrijfshygiënische voorzieningen in het bouwbedriif;
schaftruimten en aanhorigheden
Bedrijfshygiënische voorzieningen in het bouwbedrijf;
woon- en slaapvertrekken met aanhorigheden
Aanwijzingen voor het veilig werken op daken
Persoonlijke beschuttingsmiddelen in het bouwbedrijf
Veilig werken met de motorkettingzaag
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P30
P3l
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P39

P40
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P43
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P 66 Aanwijzingen voor de constructie en het gebruik van
vangnetten

P 68 Batterii propaanÍlessen; inrichting, opstelling en gebruik
P 69 Veilig werken in besloten ruimten
P 70 Aanwijzingen voof het veilig werken met inverzadigcle

polyesters
P 7l Aanwijzingen voor het veilig werken met cyaanverbin-

dingen
P 72 Gedeelde velgen voor luchtbanden; veilig gebruik en

onderhoud
P 73 Instrucrie ingevolge arrikel 10 van het Besrriidingsmid-

delenbesluit (verplicht in de bewaarplaats op te hangen)
P 74 \4oeibare zuurstof; opslag in stationaire reseryoirs
P 75 Aanwijzingen voor het beveiligen van wand- en vloer-

openingen op bouwwerken en onderhoudswerken,
alsmede voor een veilige constructie en opstelling van
bouwladders, trappen, loopplanken en loopbruggen

P 77 Het tegengaan van beroepshuidaandoeningen
P 80 Aanwijzingen voor de veilige constructie, de sterkte, het

onderhoud en de beproeving van met de hand bewogen
takels, vijzels en dommekrachten

P 81 Aanwijzingen voor het ont\À/etpen, vervaardigen en
gebruiken van hoogwerkers

P a2 Lieren; veilige constructie, sterkte, onderhoud en
beproeving

P 83 Sloopwerkzaamheden; veilig uitvoeren van sloopwerk-
zaamheden

P 84 Cirkelmaaiers
P 85 Grondverzet; u/erktuigen en transportmiddelen
P 87 Goederenheffers; constructie, gebruik en onderhoud
P 172-7 Ademhalingsbeschermingsmiddelen;overzichrenroe-

passing
P ll2-2 Ademhalingsbeschermingsmiddelen;overzichten

beschrijving
ll2-3 Keuzetabelademhalingsbeschermingsmiddelen
175-7 Hijsgereedschappen; wettelijkebepalingen
ll5-2 Hijsgereedschappen; constructie, srerkte, beproeving,

onderhoud
115-3 Hijsgereedschappen en hijswerktuigen; veilig hijsen
116-3 Werken met asbest
717 Montagebouw (beton, steen); vervaardigen en verqzer-

ken van elementen
72O Verplaatsbare hangsteigers; constructie, gebruik en

onderhoud
l2l Electrische schrikdraadinstallaties
122 Elecrrischeschrikdraadinstallaties;toepassingbinnen

gebouwen
126 Langzaamlopendemetaalcirkelzaagmachines
127 Kraanbanenvoorbouwkranen
128 Montage van staalconstructies
130 Laboratoria; veiligheid bij gebruik van gevaarlijke stoffen
130-1 Laboratoria; veiligheid en hygiëne algemeen
l3l Uitsteeksteigers

P
P
P

P
P

P

P
P

P
P
P
P
P
P



P 133 Tweewielige trekkers met aanbouwwerktuigen
P 734-l Zweminrichtingen;wetteliikebepalingen
P 134-2 Zweminrichtingen; de opslag en het gebruik van

natriumhypochloriet (= chloorbleekloog)
P 134-3 Zweminrichtingen; de opslag en het gebruik van

zoutzuur
P 134-1 Zweminrichtingen; de opslag enlhet gebruik van

zwavelzuur
P L34-5 Zweminrichtingen; de opslag en het gebruik van

kooldioxide
P 1344 Zweminrichtingen;elektrolyse(-apparatuur)
P 135 Bouwcirkelzaagmachines
P 136 Mobiele heistellingen
P 137 Veilig werken met springstoffen
P 139 Verfuerwerking
P l4O Silo's; veilige inrichting, veilig werken
P 741 Elektrischgestuurdetweehandenbedieningen;veilig-

heidseisen
P 112 Arbeid in koel- en vriesruimten
P 143 Transport en opslag in bedrijven; heftrucks, trekkers,

wagens, transpol'troutes en stapelplaatsen

P 145 Nationale MAC-lifst
P 146 Elektrischhandgereedschap;elektrotechnischevoor-

schriften
P 148 Veilig monteren van trekkerbanden
P 149 Stofbestrijding bij ambachtelijk verwerking van aarde-

werk
P 150-l De Nededandse freesbeveiliging; het instellen en het

gebrrrik van de Nederlandse freesbeveiliging bij het
frezen van rechte werkstukken

P l5O-2 f)e Nederlandse freesbeveiliging; het instellen en het
gebruik van de Nededandse freesbeveiliging bij het
frezen van invalwerk

P 150-3 De Nededandse freesbeveiliging; het instellen en het
gebruik van de Nederlandse freesbeveiliging bii het
frezen van gebogen werkstukken

P 151 Rolsteigers; vervaardiging, gebruik en onderhoud
P 152 Etikettering en aanduiding van geYaadijke stoffen en

prepafaten
P 153 Veiligheicl in ruimten bewaakt door automatische

kooldioxide brandblusinstallaties
P 114 Stalen schroefstempels; gebruik en onderhoucl

P 156 Hiiskranen; onderzoekingen en beproevingen
P 158-1 De bescherming van de aftaktussenas (Duits fabrikaat)
P 158-2 De bescherming van de aftaktussenas (Italiaans fabri-

kaat)
P 159 Hefbruggen; constructie, onderhoud en gebruik

P l6l Boomverzorging
P l6J Garagcverwarming
P L64-l Houtfreesmachines;tafelfreesmachines
P 164-2 Houtfreesmachines;bovenfreesmachines
P 164-3 Houtfreesmachines;meerzijdigeschaafmachines
P 164-4 Houtfreesmachines;pennebanken/'alleskunners'
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P 164-5 Hourfreesmachines; kopieerfreesmachines
P 164-6 Houtfreesmachines;gatenfrees-,gatenboor-,gatensteek-

machines
P 165 Veiligheid in ruimten bewaakt door Halon 72ll bratd-

blusinstallaties
P l6G7 La'waai op de arbeidsplaats; algemeen
P 766-2 Lawaai op de arbeidsplaats; gehoorbeschermings-

middelen
P 167 Chemisch reinigen van textiel
P 168 §lerken mer houtbes/erkingsmachines; wettelijke

bepalingen
P 169 Hogedmkreiniging met vloeistof; handbediende

machines
P 170-1 Werken met lood; het loodbesluit
P 170-2 Werken mer lood; het beperken van de blootstelling aan

loodstof in accumulatorenfabrieken
P l7l-7 Vaklokalen en rheorievaklokalen; scheikunde
P 172-l Arbeidsveitigheidsrapport; leidraadaanwiizingA\rR-

plichtige installaties
P 172-2 Arbeidsveiligheidsrapporr; leidraad voor het samen-

stellen
P 175 Bosmaaier; constructie en gebruik
P 176 Werken met gas-zuurstoÍbranders in besloten ruimten
P 179 Zwangerschap en arbeid
P 180 Lichtschermen en andere amatriële beveiligings-

schermen
P 182 Gevarenzone-indeling met betrekking tot gasont-

ploffingsgevaar
P 187 Werken met kankerverwekkende stoffen en processen
P 189 Ergonomischerichtlijnenr.oorinformatie-overdracht

Andere literatuur
Maandblad voor Arbeidsomstandigheden (NlA,rKluwer):

- Arbo-special 7990, pag. 4lO: persoonlijke beschermingsmiddelen
in wetgeving en rechtspraak.

- December 1992, nr. 12, pag. 753: Modernisering veiligheids-
besluiten lijkt mogelijk.

- November 1993, nr. 11, pag. 623: Wiiziging Arbower ingrijpend
voor werkgever en -nemer.

Praktiikgids arbeidsveiligheid 1993,
Uitgeverij Samson, Alphen a/d Rtjn.



NIA-UITGAVEN

De volgende publikaties zijn verkriigbaar bii het Nederlands
InstituutvooiArbeidsomstandighedenNlA,afdelingVerkoop, 111

tel. (020) 549s 404/465/5O4, fax (020) 64 43 1O2.

Het Veiligheidsbesluit Restgroepen
Complete tekst/toelichting,/adressen/register
Tweede gewiizigde druk, mei 1993, í 17,5o
§y.C.M. te Riele, J.H. Kwantes, L. Hoogendijk

Nieuwe greÍtzen aan arbeidsomstandigheden
Europese richtlijnen en hun invloed op de Nederlandse situatie

Vierde gewijzigde druk, oktober L992, Í 24,-
§f.C.M. te Riele, J.H. Kwantes, L. Hoogendijk

Arbeidsomstandigheden en aansprakelijkheid
'§(r'etgeving en jurisprudentie
Eerste druk, september 1993, í 17,5O

S. Foks, J.H. Kwantes, L. Hoogendijk

Arbobesluiten,
Ec-richtlijnen verlaald naar de Nederlandse wetgeving
Eerste druk, jttrti 1994,
M.C. Akkersmans, J.H. Kwantes, L. Hoogendiik

De Arbowet Compleet
Toelichting/wettekst/trefwoordenlii st/register
Vijfde gewijzigde druk, mei 1993, Í 22,50

J.H. K\À/antes, L. Hoogendijk

Arbowet onder de loeP
Arbeidsomstandigheden en medezeggenschap
Eerste druk, m^arÍ 1994, í 26,-
J.H. Kwantes

Rijksoverheid en Arbowet
Taken en verantwoordelijkheden bij het invoeren van arbo-beleid

Eerste druk, apil7992, f 30,-
L. Hoogendijk

Arbeidsomstandigheden en medezeggenschap
Eerste druk, maart 1994, f 26,-
J.H. Kwantes, L. Hoogendijk

Kortcyclische arbeid
Ergonomische aanpak van nek-, schouder- armklachten
Eerste druk, september 1992, f 38,-
G. Huppes



Ergonomie op de werkplek
Tweede gewijzigde druk, mei t993, í 25,-
K. Poll

Naar een nieuwe werkplek
Nieuwbouw en verbouw profiteren van een ergonomische aanpak
Eerste druk, januari 1993, í ZB,-
K. Poll

Prettig u/erk op een gezond kantoor;
Uw arbeidsomstandigheid op kantoor
Derde gewijzigde druk, mei 1994, í 30,-
J. Roorda

Serie Arbeidsomstandigbeden in de praktijk (AIp)
Prijs: / 15,- per uirgaye

Veilige inrichting van de bouwplaats
Eerste druk, mei 1993
AlP-nummer I

Veilig hijsen
Tweede gewiizigde druk, december 1992
AlP-nummer 7

Brandpreventie tijdens de bouw
Tweede gewijzigde drtk, jantafi 1992
AlP-nummer 9

Veilige kraanbaken en kraanopstellingen
Tweede gewijzigde druk, juni f 991
AlP-nummer 10

Veilig werken op hoogte met valbeveiliging
Gewijzigde herdruk, oktober 1993
AlP-nummer 13

Gezond tillen, trekken en duwen
AlP-nummer 17
Eerste druk, apnl 7994

Arb o - in s tru ct ic p lat e n :
Prijs: / 20,- per stuk

EHBO-instructieplaat
Instructieplaat brandpreventie
Instructieplaat hand- en armseinen bij het hijsen



PrakttJ @td"*e:n ewb eíds ltilgiëne
Priis: / 0,85 per pagina

Opsporen íen beoofdelen vaÍt ilrforma.tic oYer tQxl§ehe stoffeo
EeÍst€ druk, ap{rl 1994,
FJ. Jongencelen en A,'ïff, Zwa*rd

Toxisch+stoffenb.eleid: Opzetten en uiwoeren
Eerste dtrukj juni 1994
A ]Uí€stenend

Bronbestrijding: Vrijkomen van toxische stoffen beperken
Eerste dmk, jler:'i 1994
Th. J Heesen en A.W'. Zvraard

Tqxbchc stoffeo en werkend.e fiiens effecticf s-Óedën
Eer$e dnrk, irmi1994
A. W-esrcnendEnT, SPee
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ADRESSEN

Ll4 Arbeidsinspecties
Belast met toezicbt op naleuing uan onder meer de Arboraet en bet vBF.

1e District
St. Pieterskade 26
Postbus 300
6200 AH Maastricht
(o4r 2t 92 5r

3e District
Gebouw Zuidpoort
Stadionweg 43c
Postbus 9580
3007 AN Rotterdam
(oto) 47 98 3oo

5e District
Bredewater 18
Postbus 3013
2700 KN Zoetermeer
(o79) 7t 07 Ot

7e District
Engelse Kamp 4
Postbus 30016
9700 RM Groningen
(050) 22 58 80

Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid SZW
Vo orlicbtings- en Publikatiebladen,
literatuur, documentatie, arbeiclsom-
standigbedenbeleid
Anna van Hannoverstraat 4
Postbus 90804
2509 LY Den Haag
(o7o) 33 34 444

Yereniging van Nededandse
Gemeenten
Oncle rste uning u an ge m e e nte n
o.a. op het terrein uan arbeids-
omstancligbeden.
Nassaulaan 12
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
(o70) 37 38 393

2e District
Vismarktstraat 28
Postbus 90109
4800 RA Breda
(076) 22 34 OO

4e District
Florijnenburg 41
Postbus 7001
3430 JA Nieuwegein
(03402) 94 5rr

6e District
Leeuwendalersweg 21
1055 JE Amsterdam
(o2o) 58 t2 612

8e District
Smedenstraat 284
Postbus 5011
74OO GC Deventer
(o57OO) 14715

Nededands Normalisatie-instituut
Opstellen en toepassen uan uniforme
normen/regels in bet belang uctn de
doelmatigbeid in bet maatscbap-
pelijk uerkeer.
Kalfieslaan 2
Postbus 5059
2600 GB Delft
(015) 69 03 90

Nededandse StichtiÍrg voor
Vedichtingskunde (NSW)
Beuordering uan de kennis inzake de
toepassing uan licbt en aanueruante
straling uoor industrie en particulier.
Utrechtseweg 310
Postbus 9035
6800 ET Arnhem
(085) 56 24 66/56 25 Ot



NededaÍrds IÍrstltuut vooÍ.Arb€id§-
omstarldtghedeo I\[IA
Adwes, onderzaek oPlaldlngen en
u,oarttcbttng oP ltet gebted uan
erbeí d^iom.§tand.igbe de n,
De Boelelaan 3G32
Postbus 75665
1070 AR Arnsterdam
(o2o) í'986tt
Informatiecentrum: @20) 54 98 444
Afdeling Verkoop: (O2O) 54 98
504/404/465

SttchttngtuuwB€§earch
O.a. kwa.ltleltsandersoek tn de boww-
nijuerbetd.
§fleena:740
Postbus 1819

30010 Bv Romerd4m
(o1o)41 23528

Dlrectoraat Generaal voor Mi8eu-
beheer
(Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ofdening en Milieubeheer
(vRoM)
Bebarttging ua$.aí.le zak@fl ap miltslr'
gebted uoor bwger§ eru ouerbeld
Riinsuaat 8
Postbus 30945
2500 GXDen Haag
(070) 33 93 93e

115 ;
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TREFWOORDENREGISTER

Trefuoord

Afizal
Arbeidsinspectie
Arbowet
Beleidsvrijheid
Besloten ruimten
Bewegende voorwerpen
Beztvaar en beroep
Binnentlimaat
Bouw
Brand
Daglicht
Dampen
Deuren
Drinkwater
Drijfwerk
EG-richtlijnen
Eis tot naleving
Gassen
Gebouwen
Geluid
Gevaarlijke stoffen
Hijs- en hefo,erktuigen
Hijsgereedschappen
Interpretatie
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Schaftlokaal
Schaftwagen
Scheepsbouw
Schiethamers
Schuilgelegenheid
Stapelen
Steigers
Stoffen
Strafbaarheid
Straling
Temperatuur
Toepassingsgebied
Tocht
Toiletten
Transportmiddelen
Trappen
Trillingen
Uitgangen
Uitzicht naar buiten
Vallen
Veiligheidsbesluiten
Veiligheidsinstructie
Veiligheidssignalering
Veiligheidswet 1934
Ventilatie
Verkeer
Verlichting
Muchtwegen
Voertuigen
Wasgelegenheid
Werkgever
- verplichtingen van
'\Xi erklokalen
- hoogte en vrije luchtruimte
- uitgangen
'Werknemers

- vefplichtingen van
'Werktuigen
'W'et op de economische delicten
Woonverblijf
Zindetijkheid
Zitgelegenheid
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74 -77, 18t
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Het Veiligheidsbesluit Fobrieken of Werkplootsen (VBF)

is von toepossing op olle werknemers en werkgevers in
een fobriek oÍ werkploots. Het volt onder de werking
von de Arbowet en geeft onder ondere regels voor ver-
lichting, temperotuur, EHBO, brond en explosie, geluid
en trillingen.

ln dit boek kunt u exoct terugvinden welke besluiten in
uw bedrijÍ von loepossing ziin. U vindt er de volledige
tekst von het VBF, woorbil elk ortikel mokkeliik terug te
vinden is vio opvoliende nummers. U kriigt inÍormolie
over olgemene bepolingen en er wordt stilgestoon bij

iurisprudentie. Tot slot vindt u een register.plus tref-
woordenliist én een overzichl von olle ministeriële rege-
lingen. Zo ontsluit dit l:oek het VBF op meerdere
monieren.

Het VBF kwom in '1938 tot slond en is sindsdien conti-
nu biigesteld. Onder ondere onder druk von de nieuwe
Europese richtliinen bliift dot doorgoon. De tekst von
deze uitgove is geboseerd op het VBF zools dot er in

1994 uilzieï. Zodro er belongriike vernieuwingen ziin,
zol het NIA dit boek herzien.

De NIA Juridische reeks bestool op dit moment uit zes

boeken, te welen, 'de Arbowet cornpleet', 'Nieuwe
grenzen oon orbeidsomstondigheden'.'Het Veilig-
heidsbesluit Restgroepen'.'Arbeidsomslondigheden en

oonsprokeliikheid', Arbobesluiten' en dit boek, dot u nu

in uw hond heeÍt.

Deze serie slcot onder redoclie von mr. J.H. Kwontes,
juridisch odviseur bii het NIA en mw. L. Hoogendiik.
Aongezien wel- en regelgeving rondom orbeidsom-
stondigheden zich bliiven ontwikkelen, zullen in deze
serie steeds herdrukken verschiinen. Wie verzekerd wil
ziin von de lootste stond ron zoken, kon dqorom een
obonnement nemen. Voor prijzen, obonnemenl en

bestelwiize, zie meegehechte ontwoordkoorl.
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